






টু 

ন 2 রি হি টু স নি ৮414) ৯7 5771 

7 সস রি ছি 
হু 

চি ২০ ১০ 
দ্ধ 
৭১০ নদ 

শীদখকুমার দেবশর্্ব। নিয়োগী ক 
গুণীত। 

 চ(কা-সভাগ্য়াল-বাস্থুন *হইতে গ্রন্থকার * 

কর্তৃক প্রকাশিত। | 

চাকা আরমাণিটোল! গিরিশযন্ত্রে 
মুঙ্গী ওয়াহেদ্বকা শ্রিপ্টায় 

কক মুদ্রিত । 

০০৭ 

১৬৯ সাল। 

মূলা ১ একটাকা। 





ভূমিকা । 
শানবজগতে ষে.কাঁন বিবাদ হউক, তাহার একটা মীমাংসা, 

হইয়া খাকে। কিন্তু হিন্দুর হিন্দুত্ব ব! হিন্দুধর্ম সন্বন্কে, উত্তরোতর 
বিসংবাদ বাড়িতেছে ছিন্ন, মীমাংযা! হইতেছে না ॥ বিশেষতঃ 

কোন্'কোন হিন্দুপস্তান পাশ্চাত্য শিক্ষাবশে, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে 
উপযুপিরি লেখনী চরিতার্থ করিতে ছাড়িতেছেন না। যে যাহা 
লিখিতেছেন বা বলিতেছেন, হিন্ডুধন্ম গ] পাঁতিয়! তাহ? মহিয়। 

লইতেছেন। কেননা! ধন্ধের ফোন জীবস্তমূর্তি রাই। তাহার 
প্রতিরপ, বাধক ও উপাসকেই গ্রতিফলিত ও পর্যযবসিত ॥ অনধি- 
কারীর অথব1 অধিকারীরও সাধনাভিন্ন মিদ্ধি হয়ন। | অনায়স্ত 
বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলেই, বিধাদের ক্ষেত্র প্রসারিত 

হইয়া! পড়ে, যাহাহউক যে ধর্ম মাত্রই শেষ সহচর হইবে, ধর্ম্ম-। 
সুবীর পক্ষে, মেই ধর্ম্দের্তত্ব মীমাৎসাঁর বন্ধ অন্ততঃ আর্লোচন। 
করা, বোধহয় অাধু চেষ্টা, বলিয়া, পরিগণিত হইবে না। ত্বকেও 

জানি না বেই পরম কারুণিক ভগবানের ক্ূপায় ; আমি এই বসতি, 
মহতি কারে, কিন্ধপ কৃতবাধ্য হইব. । 

জিজনকুমারদেবণর্থ। 
নিয়োখী। 





গ্রন্থের উদ্দেশ্য । 
কর্তমান সময়ে আগ্াদিগ্সের হিন্দু ধর্টে কয়েকটি তর্ক উপস্থিত 

ছ্ইয়া রহিয়াছে । তাঙ্থারস্-. 

$খ। কোন . বৈদিক পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার 
শিক্ষিত কোন কোন সভ্য বাবু বেদ্দের সমালোচনায় বলিয়াছেন, 
ছুশ্যমান প্রণালীর শিবপুঙ্জা আধুনিক পুরাণ ও তন্ত্র হইতে হই- 
প্লাছে? বৈদিক কালে এ পদ্ধতি ছিলনা, শিব উপাস্য দেবত! 
রলিয়! বেছে লিখিত নাই । এমন কি টবদ্ধিক কালে ইহ। কোন 
ব্াক্তির মনেও উদ্দিত হয় নাইি। বন্দি হইত, তাহা, হইলে ফোন 

না কোন খকের আভাষেও থাকিত | ইত্যাদি ইত্যাদি। 
খ্য়। ক্ুষ্চরিত নামে যে ১খানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, 

তাহার ২৫০ | ২৫১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার কহিয়াছেন,মহাভারত্রে পরে 
শিব-পুজা-পদ্ধতি প্রবল হওয়াতে, শৈবেরা মহাভারতের দোহাই 

দিয়া আপনাদের দেবতাকে বড় করিবার উদ্দেশ্যে তাহার নানা" 
স্থানে শিব-মাহাত্ব পরক্ষিপ্ত করিয়াছেন। ইত্যাদি ইত্যাছি।, 

ওয়। 'বৈষবদিগের কোন কোন গ্রন্থে রক্ষা! শিবকে বিকৃত 
ভক্ত বৈষব বলিয়া, আবার কোন কোন গ্রন্থে বিঞু রন্ধাকে 
শিবের ভক্ত শব বলিয়! ব্যাখয। করা! হইয়াছে । 

ধর্থ। কোন কোন ষমালোচনায় বাহির হইয়াছে যে, সাকার 
উপাসন] ও প্রতিম। পুক্ায় কাহিনী বেদে লিখিত নাই। . 
মু । বেদে জান্িভেদ নাই সমস্থ মনুষ্য একজাতি |, 
এই তত্বের মীমাংসা ও আলোচনা করাই” এই গ্রাম্থের উ- 

দ্বেশা । উহ «চী অধ্যায়ে পুথক পৃথক রূপে.লিখিত হইবে 1 .. 
সি 

গনিত? 





বিষয় । 

প্রথম অধ্যায় 

দ্বিতীয় অধ্যায় 
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গ্রন্থারস্ত। 
প্রথম ভাগ। 

প্রথম অধ্যায়। 

আমাদের হিন্দুগণের মধ্যে ঈশ্বর-মত সম্বন্ধে যেরূপ গোলযোগ, 
এইরূপ গোলযোগ অন্য কোনও জাতীয় ধর্মে নাই | আমাদিশখের 
ধর্পুস্তক রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, ভগবদ্ীতা, 
শ্রীমন্ডাগবত। যত কিছু গোল, এই সমস্ত ধর্মগ্রন্থ হইতেই বাহির 
হইয়াছে। তাহার পর পর্ীরক্ষ, ত্রিদেধ ঈশ্বর, ইহার অত্যন্তরেও 

বিষম গোল। কোন কোন গ্রন্থে বিষুই ব্রন্ষ, ব্রক্মাশিব তাহার 

চরণ পাওয়ার জন্য অনন্তকাল স্ততি তপস্যা! করিতেছেন । কোন* 

কোন গ্রন্থে শিব পরক্রস্থ ব্রহ্মাবিব্ঃ শিবের ভক্ত । তাহার! শিবের 
তপস্যা করিয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন। ম্বধর্দে এইরূপ নানা 
গোলযোখ থাকাতে, হিচ্দুরস্তানগ্রণ অনেকেই তাহা পরিত্যাগ 

পূর্বক অন্যান্য ধর্ম অবলশ্বন কন্ধিতেছেন। বল! বাহুল্য যে, এ 
গ্োলযোগই হিন্দুধর্দের সর্বনাশের মূল। ইহাতে আর একপী 
বিষম সঙ্কট এই যে, শিব বদি ব্রন্মাবিষুঃর ঈশ্বর হন, তবে,শিবকে, 
বিষুর ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়। জ্ঞান, উক্তি, কিংবা ধারণা কর] যেরূপ 
সহাপাতক, বিঝুঃ যদি শিবের ঈশ্বর, তাহা! হইলে ভীহাঁকে 
শিবের ভক্ত শৈব বলিয়া জ্ঞান, উদ্কি অথবা ধাল্সণা করাও সেই” 



ই শীগাংসাতত্ব। 

কূপ মহাপাঁতক 1 সুতরাং কে ঈশ্বর, কে ভক্ত, ইহার মীমাংসা 
কর? হিন্ছুদিগের একান্ত কর্তব্য । 

পুরাণ, উপপুরাঁণ, রামায়ণ, মহাভারত, ভগবাদীতা। এবং 
গ্রীমভাগবত ইত্যাদির কোনও বচন প্রমাণ দ্বারা এই তর্কের 

মীমাংসা! কর! সঙ্গত হইবে ম1]। কেন না, হিন্দুধর্ম এই সমস্ত গ্রন্থ 
হইতে বাহির হয় নাই; উহ1 বাহির হইয়াছে বেদ হইতে। 

সতরাৎ বেদোক্ত ধর্ম্মই হিন্ছুদিগের ধর্ম । ইহার প্রথম প্রমাণ, 
বেদের বিভাগ অনুসারে ত্রাহ্মণদিগের বিভাগ; দ্বিতীয় প্রমাণ, 

হিন্দুমাত্রেরই জাতকর্ম্মঃ অন্নারস্ত, চূড়া, সন্ধ্যোপাননা, বিবাছ, 
এবং শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নষস্ত কর্ম বেদোক্ত বিধি ব্যবস্থা ও মন্ত্রাদি 

বারা হইয়াছে, এ্রবং হইতেছে। এতদ্দেশে অথর্ব বেদের ব্রাহ্মণ 
নাই; ব্রাহ্মণ আছে খক্, যজুঃ, সাম$ এই তিন বেদের। 
খখেদীয় ত্রান্গণের কর্মম খথেদের মন্ত্র দ্বারা, সামবেদীয় ব্রাহ্মণের 
কর্ম নামবেদোক্ত মন্ত্র ও বিধিব্যবস্থা দ্বারা এবং যজুর্বেদীয় 

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, বৈদ্য এবং কায়স্থপ্রভৃতির কর্ম 

খজুর্বেদেক্তি বিধিব্যবস্থা ও মন্ত্রাদি দ্বার। হইয়াছে, এবং হই" 
তেছে। সুতরাৎ বেদ যে হিন্দুধর্পের মূল এবং বেদোক্ত ধর্মই যে 
হিচ্ছুদিগ্নের আচরিত ধর্ম, তাহ? সমস্ত হিচ্ছুর শ্বীরুত। অতএব, 
তিন বেদ অথব! চারি বেদের ব্যবস্থা ব! প্রমাণ দ্বারা কে ঈশ্বর, 

কে ভক্ত, এই তর্কের মীমাংসা হওয়াই সর্বাবাদীসম্মত। কিন্ত 

প্রথমোক্ত বিষয়ের মীমাংসার পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তর্কিত 
বিষয়ের মীমাংসার প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য? তই প্রথমোক্ত তর্কের 
যীমাংলাই আমাকে প্রাথষে করিতে হইয়াছে । 

পন্থলে আর একগি কথা বলা উচিত। পাশ্চাত্যশিক্ষায় 
শিক্িত বাবুগণ বে'খখেদের সপ্তম মণ্ডলের ২১ শ স্ুকের শিক্প 



মীমাংসাতত্ব(  : .স্ 

শঙ্গের ব্যাখ্যানুযায়ী শিব-পুজকদিগকে লিঙ্গোপাঁসক', বন্যা 
্থিরসিদ্ধান্তে দলীল করিয়াছিলেন, বেদাধ্যাপক মহাডু! সত্যব্রত 
লামশ্রমী মহাশয় ' বৈদিক সসালোচনায় + ুস্কাদ পিশুস্্ বিয়ে 
সেই দলীল অগ্রান্পূর্ধক যেরপ বিচার নিপ্পত্তি করিয়া" 
ছেল, তাহা বর্বতোঁভাবে স্তায়ানুমোদিত ও স্তুসঙ্গত হইয়াছে । 
তিন বেদ কি চারি বেদঃ কোন, বেদ প্রথম, বেদ কাহার কত 
এবং/বদ নিত্য কি সাময়িক গ্রন্থ, এই সমুদয় তর্কের মীমাংলাও 
তিনি অতি উত্তমরূপে করিয়াছেন। বদি কাহারও প্রয়োজন 

হয়, তবে তাহার মেই €বর্দিক সমালোচনা পাঠ করিলেই 

দেখিতে পাইবেন । যাহা হউক, শিবপুজা! আধুনিক পুরাণ ও তত্র 
হইতে হইয়াছে, উহা বৈদিক কালে ছিল না এবং শিব উপাধ্য+ 

দেবতা বলিয়া বৈদ্রিক কালে কাহারও মনে উদিত হয় নাই, 
ইত্যাদি তর্কের মীমাংসা করিতে গ্রথমে বৈদিক কাল আর; 
অবৈদিক কাল কোন্ সময়কে স্থির করিয়াছেন, তাহাই অনু” 

সন্ধান করা আবশাক 1 $বদিক কাল পরিসমা্ডির শেষ শীমা ন! 
পাইলে, অবৈদিক কাল কিছুতেই স্থির করা যাইতে পারে ন।, 

যদি বেদ অধ্যয়নের কালকে "বদ্িক কাল কহিতে হয়, তবে 
পূর্বে ত্রাক্ষণা্দি ব্রিধণের যাত্র বেদ অধ্যয়নে অধিকার ছিল, 
বর্তমান সময়ে ত কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি স্লেচ্ছ, সমস্ত জাতীয় 

লোকেরই সে অধিকার জন্মিয়াছে | যদি বেদোক্ত ক্রিয়া কর্্থ 

দ্বারা বৈদিক কাল স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দুর জাত- 

কর্ম, চূড়া, উপনয়ন»বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত সংস্কার এবং অস্ো্টি- 

কিয়া, শ্রাদ্ধাদি পূর্বেও বেদোক্ত বিধি ব্যবস্থা 49 বোদোক সন্তান 

ছার! সম্পন্ন হইত, এইক্ষণও েইরূপই হইতেছে । পূর্বেও চারি 

' বেদের, প্রদ্ধেদক্রমে চারি শ্রেণীর ভ্রাঙ্ণ ছিলেন, এখনও জয়া, 
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'বহিয়াছে'। পূর্বেও ব্রাহ্মণেরা বেদের প্রভেদাগুসারে বেদোক্ত 
'সন্ধ্যোপাসনার্দি করিতেন, বর্তমান কালেও কিয়ৎপরিমাণে 
ত্িসন্ধ্যান্বিত ষে ব্রা্গণ আছেন-বাহার! হিচ্ছু-বাবু নামে পরি- 
চিত, তাছারাও বেদের প্রভেদানুসারেই ব্রান্গণত্বের পরিচয় 
দিয়! খাকেন। জ্ুতরাং এই হিসাবেও 'বোঁদক কালের শেষ 

সীমা এবং অবৈদিক কাল পাইতেছি না। 
পুরাণ ও তন্ত্রের প্রচার হইতে যে অবৈদিক কাল ধরিতে 

হইবে, তাহাতেও নিভভাম্ত গোল দেখিতেছি। পুরাণ পূর্বেও 

ছিল, এখনও আছে। তবে পুর্বে গ্রস্থাকাঁরে ছিল ন1, এইক্ষণ 

তাহা হইয়াছে, পুরাণ ও তন্ত্রের কোন অস্ত্র যে বেদ*বিরুদ্ধ, ইহা! 

জানিবার উপায় নাই । আমি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়। 
জানিয়াছি, বেদের অধিকাংশের অভাব হইয়াছে | সাম" 

বেদের সহজ শাখার মধ্যে মাত্র সাতগী শাখা আছে, তাহাঁও অস- 
ম্পুর্ণ। খক্, য্ভুঃ এবং অথর্ব বেদেরও অনেকাঁৎশের অভাব । এই 
অবস্থায় সমগ্রবেদ ন। থাকিলে, না পাইলে এৰং না মিলাইলে, 

নকি,নিদ্ধান্তে বলিতে পারা বায় যে,পুরাঁণ ও তন্ত্রের মন্ত্রগুলি বেদ" 
বিরুদ্ধ? যদ্দি তাহা না হইতে পারে, তাহা হইলে পুরাণ ও তঙ্জ্রের 

বাবহার হইতে যে অবৈদিক কাল উপস্থিত হইয়াছে, এমন অঙ্- 
ক্ষত, অযৌক্তিক কথাও বল! সঙ্গত নয়। শিব উপাম্য দেবতা 
বলিয়া বেদে নাই, এই কথা সামবেদের কৌথুমী শাখার কএকটি 
অধ্যায় দেখিয়া বল! হইয়াছে, কি সমগ্র বেদ খানি তন্ন তন্ন 
করিয়া দেখিয়া বল হইয়াছে ঃ কোন সমবলোচনাঁয় সে কথার 
পরিক্ষার উল্লেখ নাই | কোন জাতির ধর্মের উপরে কোন কথ! 
কহিতে হইলে, অমস্ত দেখিয়া গুনিয়। এবং জানিয়! বলা উচিত 
নয় কি'? নচেৎ 'কেছ যদি আঠারপর্ন মহাভারত না দেখিয়াও 
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বলে যে, মহাভারতে জ্ীরুষ্ণের নাম নাই; শহাভারতের় সময়ে 

পরী ছিলেন নাঃ তিনি চভনোর মময় হইতে হইয়াছেন” 

তাহা হইলে দেই কথাও যেমন,শিবের অর্চনা পুর্বে বা বৈদিক 
কালে ছিল না--বেদে নাই, এই কথাও ঠিক সেইরূপ । 

শিবের উপাসর্লা বৈদিক কালে ছিল না, উহ! বেদে নাই, এই 

কথ। কহিলেই কথাটার কিনার! হইল কি £ শৈবধর্ম পরিত্যাথ 
পুর্ন বছলোকে অন্যান্য ধর্ম অবলম্বন করাতে বর্তমান সময়ে 
শিবোপাষনার প্রথা ও শিবোপারকের সংখ্যা অতি বিরল হই- 

লেও, তৎসস্বন্ধে ষে সকল দৃশ্যম।ন প্রমাণ অদ্যাঁপি পৃথিবীতে 

বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহ সতা, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগের | গুথি- 

বীতে এ যুগত্রয়ের অনন্ত ৫কাটি শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত ও প্রতিষ্টিত 
আছে। তন্মধ্যে ষে বিখ্যাত জ্যোতির্লিঙ্ মোমেশ্বর (পাশ্চাত্য- 
শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুগণ বেদে সোমনামা যে দেবতার নাম দেখি- 

ফাছেন, এবং বীহাঁকে তারা বেদের' অন্যতম দেবতা ৰলিয়! 
হ্বীকার করেন, তাহারই স্শ্বর ) মহাতীর্ঘকষপে বিদ্যমান আছেন, 
সেইদি কোন. অবৈদিক কাঁলের ? বেদের প্রণব ওঙ্কার ;£ বলেই 

ওঙ্কারনাথ নামে জোতির্লিঙ্গ কোণ. অবৈদিক কালের ? শিকের 

উপাযনা ষদ্দি বেদে নাই, সুতরাং বৈদিক কালে ছিল ন1”-- 
তাহ! হইলে বেদের মূল যে প্রণব, সেই প্রণবের ঈশ্বররূপে-- 

বেদের বাবার বাব! রূপে, ওকফ্ারেশ্বর নামে ধিনি মহাতীর্ঘরূপে 

বিদ্যমান রহিয়াছেন, পকি দিদ্ধাস্তে বলিবষে তিনি অবৈদ্িক 

কালের? কেদার *পর্বতে নরনারায়ণ খাবিদ্বয়ের তপোৰনে 

কেদারনাথ নামে যে জ্যোতির্িক শিব এ ধবিদিগের প্রতিসৃক্ত 
নহ বিদ্যমান রহিয়াছেন, কি পিদ্ধান্তের নির্ভরে বল। ষাইবে উহ 

অবৈদিক কালের ? তাহার পর, হিমালয়ে ও ঝাড়খ্ে রাবিডণশ্বর, 
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ছজগেখরে চজজনাথ, শস্তুলাথ, বিরূপাক্ষ 9 হিমালয়ে ব্যাধেশ্বয়, 
বিলের, ভীমেশ্বর, পরেশনাখ, আবিনাথ 9 অনাদিনাথ সেতুবন্পে 
রামেশ্বর, রন্দাবনে গোপেশ্বর, দ্বারকায় শব্কুকর্ণেশ্বর, বশিষ্ঠাশ্রমে 
শোলোকেশ্বর ঃ কাশীতে বিশ্বেশ্বর, কেদারেম্খর, তিলভাগেম্বর, 

শুলটক্বেশ্বর, দণ্তীকেস্বর, চত্রেশ্বর, কালভৈরৰ আদ্থতি এবং কুশা- 
বর্ডে হ্ান্ধকনাথ ও কপালেশ্বর, ব্যাসকাশীতে ব্যাসেম্বর নামে 

যে সমস্ত নুবিখ্যাত জ্যোতির্লিক্ক শিব বর্তমান আঁছেন,কি সিদ্ধান্তে 
পঁহুছিয়াঁ-কোন, প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, বল যাইতে 

পারে যে, তাহ! অবৈদ্ধিক কালের? এতভিন্ন পূর্ব যুগত্রয়ের 
অসংখ্য শিবলিঙ্গ প্রতিষ্টিত রহিরাছে পৃথিবীর দশহাজীর কোটি 
তীর্ধে রাজাদিগের,বড়লোকদিগের এবং ভদ্রলোকদিগের গৃহে, 

মঠেমন্দিরে | জগতের এই অনস্তকোটি শিবলিঙ্গ গুলিকে কি 

দিদ্ধান্তে বলিতে হইবে কোন অবৈদ্দিক কালের। 

রঙ্গাতীরে শব পারের পদ্ধাতি আর কোথাও নাই । কাশীর 

পূর্ব পারের শব সমস্তই কাশীতে পার করিয়। আনিয়।, ুরধ্য- 

ংশীষ্ব দশরথ রাজার অতি পূর্বপুরুষ রাজা হরিশ্চন্ট্রের শব- 
দাছের ঘাটে সৎকার করিয়া থাকে | সেই স্থানে রাজা হরি- 
শ্চন্দ্রের পূর্ব হইতে পুরুষানুক্রমে এক ডোম শব পারের,খের। 

দিত | রাজা হরিশ্চন্্র, তাহারই নিকটে আত্মবিক্রীত হইয়া] 
ডোষের ক্রীতদাসরূণে স্বৃতদেহ পার করিতেন । তদবধি এ ঘাট 

রাজ হরিস্চন্দ্রের নামেই বিখ্যাত হইয়। ধ্হিয়াছে। রাজ হবি- 

'স্চঙ্া বত্যযুগের লোক.। এ ঘাট ত্বাহারও জন্মের বহুপূর্কের 1 এই 

রী কি সিদ্ধান্তে বলিতে হইবে যে, কাশী অবৈদ্িক কালের ? 

£, হিন্দুর . ধর্্মাবিহয়ে এপ ঘমালোচনা কিরণে সুদক্ষ 

উকি কর যাইতে পারে, ভাহাই চিন্তার বিজন. 
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'সৃশামান অ্রধালীর শিবপুজা। আধুনিক বলিয়া জবানবনার্ণ দিলেই 
কি গুধিবীর সত্য, ত্রেতা, ছাপর যুগের অনন্তর কোটি শ্রিব উড়িয়া 
গেলেন ? নানিষ্ভীবান, হিচ্ছুরা এ জবানবন্দী গ্রাহথ করিলেন. ? 
প্ররূতপক্ষে যে কথা 1৮অপ্রামাণিক, যাহার কিনার] হয় না, এমন 

কথ! বলিয়া দরকার কি, এবং হিচ্দুদিগের ভক্ষিবিশ্বাসের উপর 
ঘোরতর সন্দেহ উদ্ভাসিত করিয়] দিবারই ব। কারণ কি ? 

স্তহাভারতের তীর্ঘযাত্রা পর্ঝাধ্যায়ে লিখিত আছে তীর্থের 
সংখা! দশ হাজার কোটি । ইহার অধিকাংশই ৈবতীর্ঘ--অধি- 

কাংশ তীর্ঘই শিবষাহাত্স্য । এই দশ হাজার কোটি তীর্থে অনন্ত- 

কোটি শিবলিঙ্গ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের । বর্তমান কলিষুগের 
শিবলিক্ষ কিয়ৎপরিমাণেও আছে কি না, সন্দেহ । কেন না, এই 

কালে হিন্ছুনন্তানগণ অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় বাবু ও সাহেব 
বনিয়া খিয়াছেন এবং বহুপরিমাণে হিন্দুর শৈবধর্্ম পরিত্যাগ 
করিয়া! বৈষ্ঞবধন্টমে দীক্ষিত হইয়াছেন । শৈব এবং শাক্ত ধর্ম 
হইতে যাহার! ছত্বেশী* হিন্দু, তাহাদের মন আর শৈব ধর্টে 
নাই । সুতরাং পৃথিবীর দৃশ্যমান অনস্তকোটি শিব যে, নত্য, 
ত্রেতা, এবং দ্বাপর যুগের অনন্ত কোটি হিন্দু ভদ্রলোক এবং 
বড় লোকের সংস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত, ইহার আর অণুমাত্রও 
সন্দেহ নাই । এই অবস্থায় কি হিসাবে বলিতে হইবে ফেক এ 

অনন্ত কোটি শিব আধুনিক অবৈদিক কালের ? 'অল্লদিন হইল, 
অবৈদিক কালের আরম্ভ হইয়াছে । কারণ, পুর্বে ব্রাহ্মণাদি 
তিন বর্ধেই বেদ অধাঁয়ন করিত বটে, কিন্তু বেদের গুরগিরীর 
অধিকার ত্রান্ষণ ব্যতীত অনা কোনও বর্ণের ছিল না) এই 
তিন বর্ণভিন্ন অন্য কোনও বর্ণের লোকে বেদের আর্দ হিছই 
জানিতে পারিত না। এমন কি, জন্য কোন 'জাতির সাঙ্গ” 
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তেও বেগ অধ্যয়নের বাবন্থ] ছিল না। এইক্ষণকাঁর অবস্থ! কিন্ত 

ঠিক তাহার বিপরীত । 
বি 

7৯ €বদ-ও মনগুর নিষেধের, 

প্রমাণ । | 

“স্ত্রী শুদ্র দ্বিজ বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্র্তিগোচর11”% ১ 

“নাধ্যেতব্যং ন চান্যেন ত্রন্ধক্ষত্রবিশীং বিন! 

শ্রোতব্যমিহ শুত্রেণ না! ধ্যেতব্যং কদাচন ॥% ২ 

“অনুপনীতস্য শুদ্রসমত্তেন শ্রীদ্ধ'তিরিক্ত বেদ 
মন্ত্র নিষেধমাহ মন্গঃ। নাভিব্যাহরয়েৎ ব্রশ্থ 

স্বধানি নয়নাদৃতে । শুদ্রেণহি সমস্তাবদযাব- 

ম্বেদেন জায়তে 11৮ ৩ 

স্পষ্টভাবে বেদ অধ্যয়ন করিবে না, শুদ্র ও জনতা বমী”প 

"বেদ পড়িবে না এবং রাত্রির শেষ প্রহরে উঠিয়া বেদ পাঠে পরি- 

'শ্রান্ত হইলে, পুনর্বার আর শয়ন করিবে না। মনু ৯৯। এর্থ 

অধ্যায় । ৪ 

ক্রাঙ্গণারদ্দি তিন জাতি ব্যতিরেকে বেদ অধ্যয়ন বা শরবণে 

যে অন্য কোনও জাতির অধিকার নাই, এ বিষয়ে এতভিনর 

আরও অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে । তাহাতে কি আশ্চর্য্য বিচার, 

'বর্তঘাক লময়ে সেই বেদের গুরুশিরীর অধিকার হইয়াছে লেচ্ছ 

জাতির! ইহাঁতেও ধরিলু, ন1$ পুরাণ ও তন্ত্র হইতে হইয়াছে 

গস বৈদিক কাল! সাম বেদের সহত্র শাখা, যভুর্বেদের সমস্ত শাখ। 

ঞ্লবং খখেদ' ক্সথর্ববেদ মপরণ বাহির রুরিয়া, পুরাণ ও তগ্রের 
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মন্্রগুলি অথবা কোন্ কোন, মন্ত্র বেদ-বিরুদ্ধ তাহা পরীক্ষা 
*করিয়া, বদি পুরাণ ও তন্ত্র হইতে 'অবৈদিক কাল, ধরা হইত, 
তাহ! হইলে কথাটার একটুকু কিম্মত থাকিত। বস্ততঃ, যে সময় 
হইতে বেদের উপ ল্লেচ্ছ জাতির গুরুগ্সিরীর অধিকার হইয়াছে, 
এবং যে নময় হইতে নব্য বাবুর] বন্ধ্যোপাসনাদি পরিত্যাগ করি- 
য়াছেন, গ্তায়ের বিচারে মেই সময় হইতেই হিম্দুমতে অবৈদিক 
কাল্আরস্ত হইয়াছে । সুতরাং তদবধি বর্তমান সময়কে ঘোর- 

তর অবৈদিক কালে ধরিয়াছে। এই অবৈদ্িক কাল মধ্যে এ 

অনন্তকোী শিবের দুই একগিও যে মংস্থাপিত ও প্রৃতিষ্টিত হই- 

য়াছে, ইহ! কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। ক্ষাজেই বলিতে 

হইবে যে, পূর্বকালের হিন্ছু-ভদ্রলোকের, বড় লোকের ও রাজ।- 

দিগের বাড়ীতে, মন্ধঠ, মন্দিরে এবং পৃথিবীর সমস্ত তীর্থে যে অনস্ত 

কোটী শিবলিঙ্গ সংস্থাপ্তি, প্রতিষ্িড় ও স্বয়ং উদিত হইয়া 
রহিয়াছে, উহা! এ লাময়িক বেদের অতি পূর্বের অথবা সম্পূর্ণ 
বৈদিক কালের | এই গুক্লুতর প্রমাণের বিরুদ্ধে সমালোচকগণের 
আপত্তি বা জবানবন্দী, হিন্দুদিগ্রের নিকটে গ্রহণযোগ্য হইতেছে 

না। তথাপি শিবের লিঙ্গমুগ্তি স্বয়ং উিত, স্থাপিত, নিত্যগঠিত ও 
অর্চিত হওয়া অন্বন্ধে যুর্ধেদোক্ত প্রমাণ----" 

“শিবলিঙ্গ প্রীূর্ভাবে৷ ব্রন্ষাবিষ্ুরহমিকায়াং * 
ভূতম্থ লিক্গং ভ্রমচরঞ্চ যে! মৃদাদিভি লিক্গং 
গঠিত্বা যজতে স সত্যকামে! ভবতি নান্যতঃ 
কিমপ্যর্থতে কামাম্চ মোক্ষি ভবতি কষুলিঙ্গেতু 
নাম ভেদ সচ হবো মহেশ্বরঃ শূলপাণি 

পিণাকধক্ পশুপতি শিবো মহাদেব 
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| কাশীতে স্বয়ং উতিত অনেক শিব আংছন। যাহ! হউক 

প্রচলিত নিয়মের শিবপুজা যে বেদে নাই, বৈদিক কালে ছিল না, 
এ কথ। সম্পূর্ণ ভুল। যভুর্কেদের এ মন্্র্ধার দৃশ্যমান পণালীর 

শিব স্বয়ং উখিত, স্থাপিত, নিত্যগঠিত ও অর্টিত হওয়ার প্রমাণ 
দেখাইলাম। পৃথিবীতে বৈদিক কালের অথবা উাহারও পুর্কের যে 
সকল শিব আছেন, তাহার মধ্যে কয়েকগির নাম কীর্তন করি- 

যাও দেখাইয়াছি। শিব উপান্য দেবতা বলিয়া যে বেদে বলাই, 
সমালোচকগরণের এই উক্তি, যদিও উপরের লিখিত প্রমাণ 

দ্বারাই অন্থাঁয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তথাপি ভতৎ্মম্বন্ধে 

বেদে যে অতিরিস্তৃত প্রামাণ রহিয়াছে, এইক্ষণ তাহার কয়েকটি 
দেখাইতেছি। 

পূর্বে ত্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের মধ্যে অথবা ব্রাহ্মণের হৃষ্টি 

হইতে তাহার কোন্ উপাসনা করিতেন, এই কথার তত্ব 

'জানিতে হইলে বেদোক্ত যজ্ঞোপবীর্ত ধারণের পর ভীহার। ষে 

ত্রিবেদোক্ত ভ্রকালীন সন্ধ্যোপাসন। রূরিতেন, তাহাই জানা 

মনুমংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে । 

বঙ্গানুবাদ । 

£ খাষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ধ্যা করেন বলিয়! র্ায়ঃ 

প্রজ্ঞা, যশং, কীর্তি এবং ব্রক্ষতেজ লার্ভ করেন | ১৪1৮ 

সেই ত্রিবেদোক্ ত্রেকালীন অন্ধ্যোপাগনাতে শিব উপণন্য 
দ্বেবতারপে আছেন কিনা, শিবের উপানন। হইত কিনা, 
প্রমাণ, রম্য ত্রিবেদীয় মন্ধ্যার কযেকগি মন্ত্র উদ্ধত করিলাম । 
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গ্রীতে, মধ্যান্ছে, সায়ান্ে 
 ত্রিদ্বেবের ধ্যান 

.« নাভিদেশে ব্রদ্ধাণং ধ্যায়েৎ। ” 

“৩ আপোজ্জ্যোতীরসোৎ্তৎ ব্রন্বতৃভূর্িংশ্বরোমূ। ও" 
রক্তবর্ণ, চতুমুখং দ্বিভুজং ' অক্ষস্ত্রকমণ্ডলুকরং 

হংসাসনসমারূঢৎ ব্রন্ষাগৎ ধ্যায়েৎ।” 
তৎপরে-_ 

« হৃদি কেশবং ধ্যায়ে।” 

“ ও আপোঁজ্যোভীরসোধ্ম্বতং ব্রন্বতৃভূবম্বরোমূ। ও" 
নীলোৎপলদলপ্রভং চতুভূজং শখ্চত্রগদাপদ্রহন্তং 
গরুডাসনসমারূঢং কেশবং ধ্যায়ে | * 

তত্পর্ে এর 

« ললাঁটে শত্ভৃৎ ধ্যায়েৎ।” 
«ওঁ আপোজ্যোতীরসোহ্মতৎ ব্রহ্বতৃডূবঃম্বরোমূ। ও 

শ্বেত. দ্বিভূজং ত্রিশুলুডমরুকরমর্ধচন্দ্রবিভূষিতং 
. ভ্রিনেত্রৎ বুষভস্থৎ শত়ুং ধ্যায়েৎ। * 

এই যে ত্রিবেদোক্ত ত্রিদেবের ধ্যান, ইহ ত্রকালীন সন্ধ্যাতেই 

পঠিত হইয়। থাকে + অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যাতেই প্রাতে এরপে এত্রিদে- 
বের ধান, মধ্যাহ্ছে এন্দপে ত্রিদের ধ্যান এবং সায়াছেও এরূপে 

ভ্রিদেবের ধ্যান হইয়াছে + বর্তমান সময়ে বাহার] ব্রিনন্ধ্যাপ্িত 

রক্ষণ, তভীহার! তিন বেলাই এরপে ধ্যান করিতেছে । এই 
ভ্রিদেবের ধ্যানের মন্ত্র ও নিয়ম ভিবেদেই একরপ, কিছুই 
প্রভেদ নাই । | 
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উপায়কের ম্বদেহে নাঁভিভে ব্রদ্ার, জদয়ে বিষুঃঃর এবং 
ললাটে' শিবের ধ্যান করিবে । অর্থাৎ এ তিন স্থানে এ তিন 
'দেবতা আছেন, এইরূপ জ্ঞান করিয়া প্রত্যেক সন্ধায় এ তিনটি 

ধ্যান পাঠ করিতে হয়» ইহাই ত্রিবেদের ব্যবস্থা । তদনুলারে 
সৃষ্টি হইতে ত্রাক্মণেরা ত্রেকালীন নক্ধ্যায় ত্রিদবের উপানন! 
করিয়া আাদিতেছেন। ত্রিবেদে ত্রিমুর্ভিতে ত্রিদেব উপাস্যরূপেই 
আছেন; ত্রিদ্দেবের ত্রিশক্তিও ত্রিবেদে উপান্যারূপেই রহিয়াছেন। 

কিন্ত ভ্রিদেবের ধ্যান প্রত্যেক সন্ধ্যাতেই করিতে হয়) অর্থাৎ 
প্রাতে ব্রন্ধা বিষ শিবের ধ্যান। মধ্যাহ্ছে ব্রন্ধ। বিুত শিবের ধ্যান 
এবং সায়ংকালেও ব্রহ্মা! বিঞুট শিবের ধ্যান করিবার রীতি । 

ত্রিশক্তির ধ্যানের নিয়ম মেরপ নহে ।« প্রাতে ব্রহ্মার শক্তির, 
মধ্যা্ছে বিষুগর শক্তির, আর সায়ংকালে শিবের শক্তির ধ্যান 

করিতে হয়। যথা, 

প্রতির্ধ্যানিং | 

ও প্রীতর্ায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা 

রস্তবর্ণ! দ্বিভুজ। অক্ষমুত্রকমণগ্ডলুধর! 

হংসাসনমারঢ! ত্রন্ষাণী ব্রক্মদৈবত্যা 
কুমারী খণ্ধেদোদাহৃতা ধ্যেয়। ১৯ 

মধ্যাকধ্যানং | 

"গু মধ্যান্ে লাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যন্থা! কৃঝঃ- 

*বর্ণ। চতুভু্জ! ত্রিনেত্র! শখচক্রগদাপদ্রহস্তা, 
যুবতী গরুড়ারঢাঁবৈষণবী বিক্ুদৈবত্যা 

প্যজ্ুর্ববেদোদাতাঁ ধ্যেয়া। ২৭ 



মীগাংসাতত্ব1, ১৩. 

' * সারাহ্ধ্যনিং 1 ্ 

গু সায়াঙ্কে অরন্বতী রবিষগুলমধ্যস্থা! শুক্লবর্ণ] 
দ্বিভূজা ব্রিশৃলভমরুকরা বৃষভাষণমার সদ্ধা 
রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহ্ৃতা ধ্যেয়া | ২১. 

রুদ্র যে শিবের নামান্তর, তাহ! এই মন্ত্র হইতে প্রমাণ করিতে 
প্রব্ত্ব হইলাম। যেমন শল্তু, পশুপতি, মহেশ্বর, মহাদেব, শিবের 
নামান্তর, রুদ্রও মেইরূপ। পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত কোন কৌন 
বাবু যে রুদ্রের অর্থ বজ্র বলিয়1 স্থির করিয়াছেন, ই গ্রকৃত 
হইলে এই নায়াহ্ছের ধ্যানে কুদ্রাণী হইত ন1। ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিদে- 

বের ধ্যানের মধ্যে শিবের নামান্তর শ্জুং ধ্যায়েৎ রলিয়! আছে। 

প্রাতে ব্রঙ্গার শক্তির ধ্যানে ব্রন্মাণী, মধ্যাহ্ে বিঞ্ুর শক্তির ধ্যানে 

বৈধবী, জায়াহ্ছে শিবের শক্তির ধ্যানে রুদ্রাণী লিখিত আছে । 
স্থতরাং রুদ্র যে শিবের নামান্তর, ইহা! শিব-শক্তির এই ধ্যানের 

মন্ত্রেই প্রমাণিত হইল। এত্ন্ডিন্ন বেদের" অন্তান্ত বছবিধ মন্ত্রেও . 

ইহার বনুপ্রকার প্রমাঁণ বি্মান রহিয়াছে। 

*বাবুর৷ বলিয়৷ থাকেন যে শিব অনার্ধ্য দেবতা | এ দিকে কিত্ত 
পাওয়া যাইতেছে প্রাতর্ধ্যানের মন্ত্রে কুমারী, মধ্যাহ্ছের ধ্যানের 

মাত্র যুবতী এবং সায়ংকালের ধ্যানের মন্ত্রে বৃদ্ধা রুদ্রাণী। শিব- 
শীক্তি যদি বেদোক্ত ধ্যানের মন্ত্রে বৃদ্ধা বলিয়া কথিতা হইলেন, 

তাহা হইলে শিব বেদেই বৃদ্ধ বলিয়_-বেদের বাবার বাবা বণিয় 

স্থির হইলেন কি না? 
প্রগানার্ধে 

সামবেদের কৌধুমী শাখার ভূমিক)। 
্ মজলাচরণ। | 

“যে! অথ রুদ্র যো অপন্থহস্ত ধ ওষধি বীরূধ উধি-. 



১৪ মীমাংসা / 

বেশ। 'য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চাক ১পেতিন্ রাঃ নে 

অন্তম্নয়ে।৮ অথং সং ৭, ৮৭, ১1 

বেদাধ্যাপক পণ্ডিতবর সতাত্রত সামশ্রমী মহাশয় এই মন্ত্রীর ' 
যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, প্রমাণেরজন্ তাহা নিম্নে উদ্ধত 

ফরির! দিলাম। 

“যে রুদ্রদেবতা অগ্রিতে, যিনি জলের অন্তরে, যিনি ওষধি ও 

লতাদি পর্য্যস্তে আবি আছেন, ধিমি এই বিশ্বভুষন কল্পন! 'করি- 
তেছেন, সেই রুদ্রদেবতাকে, নেই অশ্নিদেবতাকে নমস্কার |” 

রুদ্রের প্রকৃত অর্ধ বাবুদিগের কৃত বজ্তু হইলে তাহা অগ্রি, 
জল, ওষধি ও লঠাদি পর্যান্তে আদিষ্ট থাকিতে পারে কি? 

এবং নেই বনে কেমন করিয়াই বা এই বিশ্বভুবন কল্পনা করিতে 
পারে £ অতএবই বলি, যেমন মহেশ্বর মহাদেব শিবের নামাস্তর 

' মাত্র, সেইরূপ রুত্রও তাহণর অন্যনাম ! 

উক্ত শাখার ভাষ্যাবতরণিক! । 

“বাগীশাদ্যা সুমনস& সর্ধার্ধানামুপক্রমে 

যং নত্বা' কতকৃত্যস্যত্বং নমামি গজানমং। 

যস্য নিশ্বিসিতং বেদা যে! বেদাভ্যখিলং 
জগৎ নির্থমেভনহং বন্দে বিদ্যাতীর্ঘ মহেশ্বরং 1” 

হতাব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের*বঙ্গামুবাদ | 
“বাীশাদি নুর সর্বকার্ধ্য উপক্রমে, যারে নমি রুতব্কতা, 

নি সেই বিশ্ব হরে। 

্রয়ী যার শ্বাত্রর, হজেন যিনি রী জগত আমি বদ্ছি 

মেইপাবন্াতীধ হেরে 1.১, 
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তীর্থ শব্দে গুরু+ বিষ্ঠার গুরু অর্থাৎ সি আকর 

মহেশ্বর মহাক্গেব। ইহ1 অতি স্ুগ্রাশিদ্ধ 1 এতাবতণ বিদ্যাতী শবে 

জগদীশ্বর | মহেশ্বর, জগদীম্বর, মহাদেব, দেবদেব, এক 'অদ্থিতীয় 

ব্রন্মণিব। উপরিতন প্রমাণে মহ্শ্বের বেদের বাবা হইতেছেন | 

সামবেদোক গায়ত্রীবিসর্জনের 
মন্ত্র। 

ও মহেশ্বরবদনোঁৎপন্না বিষুহৃদয়সস্তব! | 
ব্দ্ষণ। সমনুজ্ঞাতা গচ্ছদেবি যথেচ্ছয়া। ২২ 

এঁ সন্ধ্যার পঞ্চবিংশ মন্ত্র। 

ও খতং লত্ত্যৎ পরংব্রন্ম পুরুষং * 

কৃষ্ণপিক্গলং উর্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং 
বিশ্বরূুপৎ নমো নমঃ | 

এইমন্ত্র সাম ও যজুর্কেত্দে একরপ ।* ইহা যুর্কেদে 'শতপথ . 

ব্রাহ্মণের” ছবাদশ অধ্যায়ে । | 

"এই যে রুদ্র বিরূপাক্ষ, বিশ্বরূপ, ইহ শিবের নামান্তর মাত্র।, 

শিবই বিশ্বরপ, শিবের বর্ণনাই রুঁষ-পিক্গল, উর্ধলিঙ্গ, বিরূপাক্ষ 

শিবই পরত্রহ্ম। এ কথ। বেদে আছে এবং কালীপ্রসন্ন মিংহের 
টঙ্গানুবাদ মহাভারতের আম্ুশানিক পর্কের বষ্ঠযাধিকশততম 

অধ্যায়ে যুধিঠির রাজার নিকটে স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব কহিয়া- 
ছেন। বিশ্বদেবগণ শরীরের মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়াই 
তাহার নাম হইয়াছে বিশ্বরপ | বেদে উর্ধরেতা, ত্িনেত্র বিশ্ব 

ময়, নীল-লোহিত-পুরুষরূপ নিতাদত্য পরতক্ষের বছপ্রকার 
অঙ্গন! আছে। 



১. ৃ ঃ মীমাংসাতত্ব। 

| রা  নেদোক্ত লন্ধযার ষড়বিংশ পস্্ে। 

০5 ব্রহ্বণে নমঃ) ও" অস্তে। নমঃ, ও" বরুণাঁয় নমঃ, 
ও' শিবায় নমঃ) ও' ধ্ষিভ্যো নমঃ, ও দেবেভ্যো 
নমঃ, ও বায়বে নমঃ, ও বিঞবে নমঃ) ও" প্রজা- 
পতয়ে নম ও রুদদ্রায় নমঃ, ও' সর্বেভ্যে! নমঃ) 

ও দেবেভ্যো নমঃ 
ক্ল্-চরিত্ছের গ্রন্থকার,বিষু বেদে সুর্যের বেনামিতে আছেন 

বলিয়া! স্থির করিয়াছেন | বস্ততঃ তাহা নহেঃ ত্রিবেদোক্ত 

সন্ধ্যার মন্ত্রে ব্রহ্মা, বিষণ, শিব, ইহারা তিনেই ম্বনণমে রহিয়াছেন-_ 

বেনামিতে নন | তবে খখথেদীয় সন্ধ্যার ১৯শ মন্ত্রে তরিগুণাতধারী 
বলিয়। নুর্য্য, ব্রহ্ম! বিষুঃ শিব এই তিন নামে উলিখিত হইয়াছেন । 

ও. নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষৃষে জগৎ্প্রন্থুতি 
স্থিতিনাশহেতবে ৃ অসীলা রিগুধাত্বধারিণে বিরিষচি- 
মারায়ণ-শঙ্করাতবনে নমঃ | 

' শঙ্কর, মহেশ্বর, মহেশ, মহাদেব, শুলপাণি, রুদ্র, শিবের নামা” 

'স্তর। সুতরাং শিবই যে পরক্রহ্গ, বেদ-রহদ্য উপনিষদের মন্ত্র 

বার! তাহ] দেখান বাইতেছে। 

'একং ত্রদ্ৈ বাদ্ধিতীয়ং সমন্তৎ সত্য সত্যং 
নেহান্ন নাস্তি কিঞিৎ। একো! রুদ্রে। ন দ্বিতীয়ো- 
নর তম্বাদেকং ত্বাং প্রপদ্যে মহেশম্। 

ইহাদ্বারাও সুদ্দরর্ধে, প্রমাণিত হইল, রুদ্র মহেশ এক, উহা 

ৃ শিল্ে নামান্তর এবং তিনিই পরব্রক্ধ ও অদ্ভিতীয়। ॥. 



 শীমাসাতন। ৭ সি. 

ইবদিক কালের লোকদিগের মনে, যে শিৰ উপাদা, দেবতা 
বলির! উদ্দিত হইভনা, তাহাদের মন-সমালোচক অহাত্মারা 

কিনে তাহা জামিতে পাইয়াছেন ? রামায়ণে দেখিতে পাওয়া! 
যায়, ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন; ক্ষত্রিয়ধর্্ম প্রতিনিয়ত পালন 
করিতেন । তিনি কখনই কোন বিষয়ে ক্ষত্রিয়ধর্ম হইতে বিচ- 
লিত হন নাই। ক্ষন্রিয়দের যজুর্বেদোক্ত সন্ধ্যোপাসন। করার 
ব্যবস্থুও বেদেই রহিয়াছে ।' সুতরাং ত্রেকালীন সন্ধ্যোপাপন। 

সময়ে শীরামচন্দ্র যে ললাটে শিবের ধ্যান করিতেন,ইহ! অন্রান্ত | 

তাহার পর তাহার রাজধানীতে ও পূর্বপুরুষ হইতেই অঠে মন্দিরে 

শিবের লিঙ্গমুর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । রামচন্দ্র, নিয়মিতরূপে 
দেই শিবের অর্চন] করিতেন । অধিকন্ত সেতুবন্ধে যে রামেশ্বর 
নামে জ্যোতিলিঙ্গ শিব মহাতীর্ঘরূপে বিদ্বামান আছেন, এ 
নামেই সাক্ষ্য দিতেছে, এঁ শিব শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ইতি- 
হাসেও তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। এই প্রত্যক্ষপ্রমাণ উপেক্ষা! 

করিয়া কি সিদ্ধান্তে বলিতে হইবে যে, শিব উপাপা দেবতা 
বলিয়] শ্রীরামচন্ত্রের মনেও উদ্দিত হয় নাই ? 

ত্রিবেদোক্ত ত্রেকালীন সন্ধ্যোপীনন। কর! ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য 
কর্তব্যকন্ম । মনু সাক্ষ্য দিয়াছেন, খষিগণ দীর্ঘকাল যাবৎ 

ঈন্ধা করেন বলিয়াই দীর্ঘাবু, প্রজ্ঞা, বশ:, কীর্তি ও ব্রক্মতেজঃ 
লাভ করেন । সুতরাং বল। বাহুল্য যে, সৃষ্টি হইতে ব্রাদ্মণ,ক্ষকরিয়, 
বৈশ্য, এই তিন জাতীয়' লোকে ত্রিবেদের ব্যবন্থামতে অন্ধ্যো- 

পাননা কালে তিন বেলাই ললাটে শিবের উপানন1 এবং সন্ধ্যার 

২ঃশ মন্ত্র পাঠের দ্বারা শিবকে পরত্রক্ষ বলিয়া নমস্কার করিতেন | 
এই অকাট্যপ্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কি নিদ্ধান্তে বলিতে.হইবে যে, 
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ক 

শিব উদ্ধাদা দেবতা বলিয়। বৈদিক কালে" কাহারও ঘনে উদিত 

হয় নাই? যে শুদ্ধাচারত্রাঙ্গণ মহর্ষি বশিষ্ঠদেব ত্রিসন্ধ্য স্থিত 

ছিলেন ॥ সুতরাং তিন বেলাই সন্ধ্যার মান্ত্রে ললাটে শিবের আরা-, 
ধনা করিতেন, তাহার পর যিনি শ্বকীয় আশ্রমে গ্রোলোকেশর 
নামে শিবলিঙ্গ পর্য্যস্ত সংস্থাপিত করিয়। গিয়াছেন, এইক্ষণ কি 

সিদ্ধান্তে বল। সঙ্গত হইবে যে,শিব উপাম্য দেবতা বলিয়। কক্ম্িম্ 

কালেও তাহার মনে উদ্দিত হয় নাই? বেদের দেবতা! মোম, 

ইহা স্ঘ্ভ সমালোচকের স্বীকৃত বাকা। সেই সোমদেবতার তপঃ- 

গ্রভাবেই কিন্ত মোমেশ্বর নামে জ্যোতিলিক্গ শিব বিদামান রহি- 

য়াছেন। তথাপি কি বলিতে হইবে যে, শিব ভপান্য দেবত। 

বলিয়া! দেবগণের মনে উদ্দিত হয় নাই? 

নর-নারায়ণ খবিদ্বয়ের ভপস্মাতে কেদারনাথ নামে জ্যোতি- 

লির্চ শিব মহাতীর্খরপে উহাদের প্রতিমূর্তিসহ বিদ্যমান আছেন! 
খষিদ্বধয়ের এবং কেদারনীথ শিবের 'ইতিহানে ও মহাভারতে 
পাওয়া যায়, খষিদ্বয় বছকাল পর্য্যস্তু দেবাদিদেব মহাদেবের 

আরাধন। করাতে, তাহাদিগের তপংপ্রভাবে, শিব কেদারনাথ 
ন্রমে জ্যোতিলি'জ হইয়াছেন । এই প্রসিদ্ধ গ্রমাণ উপেক্ষা করিয়া 
“কি সিদ্ধান্তে বলিতে হইবে যে, শিব উপান্য দেবতা বলিয়া! নর- 

নারায়ণ খষির মনেও উদ্দিত হয় নাই? রাক্ষরাজ। রাবণের' 

তপস্সঠাতে রাবশেশ্বর নামে জ্যোতিলিক্গ শিব দুই স্থানেই মহাতীর্ঘ- 

রূপে বিছ্ভামান আছেন | তাহ! দেখিয়াও কি বলিতে হইবে যে, 

শিব উপান্য দেবতা বলিয়া বিশ্বশ্রবাঃ মুনির পুত্র রাবণের মনে 

উদ্দিত হয় নাই ? ওস্কার বেদের প্রণব। সেই প্রণবের ঈশ্বর ওষ্কার- 

নাথ শিব জ্যোতি মহাতীর্থরূপে--বেদের বাবারূপে বৈদিক 
কালের আদি হইতে বিদ্যমান আছেন। উহা দর্শনেও কি 



বলিতে হইবে ষে, শিব উপানযা দেবত। বলিয়া বৈদিক কালে 

কাহারও মনে উদ্দিত হয় নাই? 
এই সমস্ত জ্যোতিলিক্গ ভিন্ন আঁরও 'বছবিধ জ্যোতিলিক্ষ 
আঁছেন। তাহ ছাড়া বৈদিক কালের অনন্তকোী হিন্দুর গ্রত্তি" 
স্টিত অনভ্তকোটি শিব রহিয়াছেন। অথচ, অবৈদিক কালে শিব- 

প্রতিষ্ঠা, শিবমংস্থাপন অতিবিরল ও অনন্তব । তথাপি কি. 
শিদ্ধান্তে বলিতে হইবে যে, শিব উপাস্য দেবভ। বলিয়া পূর্বের 

কোন লোকের মনে উদিত হয় নাই? বহু শিবের নাম পূর্বে 

বর্ণিত হইয়াছে, এক্ন্য এখানে এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত হই- 

লাঁম। পৃথিবীতে দেখিতে পাই, অসংখ্য শিবলিক্ষ, মহাভারতের 

আনুশাননিক পর্বে দেখিতে পাই রাজ বুধিটিরের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ 
কধিত (যাহ! তীহুর নিভ্যপাঠ্য ) শতরুদ্রীয় স্তব, কর্ম ও চরিত্র 
ভেদে রুদ্র, বিশ্বরূপ, িশবকর্! আদি (বেদেও যাহা সুল্প্ট লিখিত 

রহিয়াছে) শিবের বহুবিধ নাম,ব্রন্গা বিঝুতর ও সামগান দ্বার শিবের 

স্ততির কাহিনী, ধথেদে ওনভূর্কেদে দেখিতে পাই রুদ্রাধ্যায় শিবের 
স্তব, রুদ্রোর্হৎ্ সামে স্ততি, সামবেদে দেখিতে পাই (বাহ, 

নামনংহিতা বলিয়া ামবেদীয় ব্রাহ্মণের রূষোৎসর্শ্রাদ্ধে পঠিত 
হয়) শিবের স্তব, অথর্ববেদে দেখিতে পাই শিবকে পরত্রন্মরূপে, 

বেদোক্ত সঞ্ধার মন্ত্রে দেখিতে পাই ত্রাঙ্মণাদি তিন জাতীয় 
লোকের ললা্টে পরব্রহ্ম বলিয়া শিবের ধ্যান, অশ্বমেধযজ্েে 
দেখিতে পাই শিবের অর্চনা এবং রূষোৎসররশ্রান্ধে দেখিতে পাই 

রু]্র পূজ।, রুদড্রের ' হোম, রদ্রাধাঁয় পাঠদ্বারা শিবের ভব | এ. 

অবস্থাতে, এতগুলি গুরুতর শ্রধাণ ধিধ্যমান থাকিতে, কি সিদ্ধান্তে 

বলিব যে, শিব অনার্ধ্য দেবতা, বৈদিক কালে শিবের উপাঁ. 

সন! হইত না, শিব উপান্ট দেবতা বলিয়া 'বেদে নাই এবং : 
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তাহা লোকের মনেও উদিত হইত না? 'দমালোচক মহাশয়" 

দিগের এ উক্তি নিতান্তই ভ্রমাত্বক। বন্ততঃ, বেদে গুবাঁণে শিব 

পরত্রন্ধ বলিয়া লিখিত আছেন, টৈদ্দিক রা সমস্ত কালে 

তিনি পরব্রহ্মধ বলিয়া পুক্ষিত হইয়াছেন, হইতেছেন এবং তিনি 

অনুপাঁন্য দেবতা বলিয়! কম্মিন কালেও কাহারও মনে উদ্দিত হন 

নাই, ক্ইঞভঞভন-ন+1 লুতরাং তাহাদের এ পাকার জবানবন্দী 

প্রকৃত হিন্দু মাত্রেরই অগ্রাহা- শ্রবণের অযোগ্য | 

এইক্ষণে শিষের কি কি নামে, কি কি মন্ত্রে, কিকি মৃত্তির 
অঙ্ন! করিবার পদ্ধতি সেই আদিম ঠবদিক কাল হইতে রহি- 

য়াছে, বেদে ম্লেই সমস্ত নাম ও সেই সমস্ত মু্তির অষ্চনার বিবরণ 

আছে কি না, তাহাই দেখা আবশাক | এই কাঁবণে নিশ্ষে শিবের 
অষ্টমূত্তির পুজার মন্ত্র উদ্ধৃত করা! গেল। শিবের পুজা-কালে 

তাহার অশ্রমূষ্তির পুজা ন] করিলে সে পুজা দিদ্ধ হয় না। 
শিবের নাষ। মন্ত্র। 

51 সর্ব-". এতে গন্ধপুষ্পে ও সর্ধার ক্ষিতিমুর্তয়ে নমঃ । 
২। ভব..-এতে গন্ধপুষ্পে ও ভবাঁয় জলঘুর্তয়ে নমঃ | 

. ৩। কুদ্র-..এতে গন্ধপুষ্পে ও রুদ্রায় অগ্রিমূর্তয়ে নমঃ । 
৪1 ভীম...এতে গন্ধপুষ্পে ও ভীমায় আকাশমঘূর্তয়ে নমঞ্জ। 
&€। পশুপতি.''এতে গন্ধপুষ্পে ও পশুপতয়ে যজমাঁন- 

মূর্ভয়ে নমঃ । 

৬1 ঈশান" এতে গঞ্ধপুষ্পে ও' ঈশানায় ভূর্য্যূর্তয়ে নম$। 
৭ মহাঁদেব'''এতে গরান্ধপুষ্পে ও মহাদেবায় সোমমুর্তয়ে 

যা 
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৮1 উগ্র. এতে গন্বপুষ্পে ও চারা নমঃ | 
.. উল্লিখিত্ত অষ্টনাম ও অষ্টমৃহ্ঠি মধ্যে ভবাদি' শিবের নামার 
এবংক্ষিত্যাদি তীহার রূপান্তর | সৃষ্টি ও পালন করার জনাই 

তিনি অষ্টমৃস্তি ও তদতিরেকে বহুমূত্তিতে আছেন। সুঙ্ছ মুদ্তিতে 
আছেন বলিয়া তাহার এক নামও হইয়াছে বুরূপ। 

বেদেও .শিবের এই অষ্টমৃর্তির নাম ও অঙ্টনা লিগিত রহি- 

যাছে। প্রমাণার্ধে সেই সমস্ত মন্ত্রের ষংক্ষি্ড ঠিকান। সত্র দেওয়া 
* গেল। 

পৃণ্ডিতবর সতাব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ '.. 

যজুর্বেদ মাধ্যন্দিনী শাখা। 
২য় অধ্যায়ে 
১৬শ কণিকা । 

১মও ২য় মন্ত্রে। কুদ্রদেবগণের, অর্চনা | রুক্. শিবের 
নামান্তর | 

»৩য় অধায়ে- 
৬ষ্ঠ কণ্ডিকা। | 

১ম মন্ত্রে। তেঙজঃপুক্জ নুর্ধযরূপে অগ্রিই পূর্বদিকে উদ্দিত হন', 

তিনিই প্রাণিদিগের পিতৃরূপে পালনকারী । এই শাখার বহু 

মন্ত্র অগ্নিকে হুর্ধযরূপে পাওয়া যায়। অগ্রি নু্ধ্য পৃথক, *গৃথক্ 

বটে, কিন্তু উহার উভয়েই শিবের রূপান্তর নুতরাং অথ 

ু্্য এক । 

৭ম কণ্ডিক। 

২ম মন্ত্রে অগ্রিদেবতা। প্রাণীবর্গের গ্রাণাপানাি বারু- 
. বঞ্চালনের হেতু বলিয়৷ বর্ণিত হইয়াছেন । কারণ) ভু কারু, 
শিবের রূপান্তর | 'এই জন্যই, এ কথা। 
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রি ... ০৪৮শ কণ্ডিকা ! 

মন্ত্রে! ত্রাস্বক রুদ্রদেবতার স্তবও রহিয়াছে । 
| ] ৫৯ম কফণ্ডিকা। 

১ম মস্ত্রে। ত্রন্বক রুদ্রদেবতার ভূতি। 

৬*ম কণ্তিকা। 

১ম ও ২য় মন্ত্রে। ত্র্ন্বক দেবতার স্তুতি এবং ধনধান্যাদি 

বৃদ্ধি, জন্মস্বত্যুর বন্ধন হইতে চিরমুক্তি ও পতি পড্ীর অবিচ্ছ- 

'শ্নতার শ্রার্থন। রহিয়াছে । ত্রান্বক এবং রুদ্র যে শিবেরই অন্য 
নাম, তাহা হিস্ছুগণ অপরিজ্ঞাত নন। 

১০ম অধ্যায়ে 

২*শ কণ্ডিকা। 

২য়মান্ত্রে। রুদ্র দেবতাঁর অঙ্চনা! এবং শিবের ক্রিবিঞ্চ নাম প্রকাশ 

পাইয়াছে। ক্রিবিধ নামের অর্থ প্রালয়কারী। এবসডুত প্রাকারে 
বেদে মহার্দেবের অনেক নামে অর্চন৷ ও স্ততির মন্ত্র আছে। 

একাদশ অধ্যায়ের ৬্ট কণ্ডিকার ১ম মন্ত্র, ৭ম কণ্ডিকার ১ম 

হবান্ত্র, ৮ম কণিকার ১ম মন্ত্র এবং ২৭শ কগ্ডিকার ১ম মন্ত্রে যে 

সকল বর্ণন! ছার! স্ততিপাঠ রহিয়াছে, রুজ্রাধ্যায়ের সক্ষে মিলাইয়। 
দেখিলে, সমস্ত কারণে এবং সমস্ত লক্ষণেই ষে উহা! শিবের 

ভব, শিবের সহিমী বলিয়া বোধ হইবে, তাহার আর অন্দে 
নাই। কেন না, চত্্রনুর্যযাদি সকল দেবতার মুলীভূত মহ!- 

দেব যেহেতু সন্ধ্যার মন্ত্রে মহাদেবই পরক্রহ্ম বলিয়া কৰিত 
“হইরাছেনু + চন্্নুর্ধযাদি তাহারই রূপান্তর | 

: ৯গশ অধ্যায়ে 

1 ১৩, ৯৪শ কণ্তিকা । র্ 

হযর্সিজ্রে 4 অধ অন্ধ বলিয়া উক্চ-হুইয়াছেন। 
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১৫খ ক্ডিকা। ূ 
» ১ম মন্ত্রে। হে অগ্নে! তুমি প্রাণদ,অপানদ, ব্যানদ, বচ্টোদ, ধনদ। 
তোমার স্বালারপ আৰুধ আমাদের বিপক্ষগণকে সম্ভগ্ড করুক । 
অমাদিগের জন্য তোমার পাবক ও শিব নাম সার্থক হউক । 

| ৫৪, ৬৮স কণিকা । 

ওম মন্ত্রে! অগ্রি সু্যনামে উল্লিখিত হইয়াছেন 1 
২১শ অধ্যায়ে-- 

২৩শ, ২৮শ কণ্ডিকা | 

২য় মন্ত্রে। পঞ্চদশ সেম ও বৃহৎ সামে রুদ্রদেব সতত হইয়া” 

ছেন। সুতরাং বৃহৎ সাম ন। দেখিয়া, ত্রিবেদী্ রুদ্রাধায়ের 

প্রকৃত অর্থের প্রতি লক্ষ্য ন। করিয়া হিচ্ছুর ধর্মনন্বঞ্ধে সমা 

লোচন। কর। নিতান্ত অনঙ্গত। 

২৪শ অধ্যায়ে 

২য় কর্তিকা। 

মন্ত্রে। শিবকে পঙ্খপতি রুদ্রদেবত1 বলিয়। পাওয়া ষায়। 

পঙগ্পতি রুদ্র শিবের নামান্তর | 
২৭শ অধ্যায়ে-- 

২৯শ, ৩৪শ কণ্ডিক1। | 

ওয় মন্ত্রে। বানু দেবতাকে শিবরূপী ও শিব নামে পাওয়া, 
যায়। -বানু শিবের রূপান্তর--শিবের অষ্টমূর্তির এক মৃষ্তি । 

৩২শ অধ্যায়ে 

১ম, ১৬শ কণিকা । 
১ম ও ১২শ মন্ত্রে ১ম মন্ত্রে ব্রন্ধের স্ততি আরম্ভ করিয়া এই 

কপ্ডিকার ১২শ মন্ত্র পর্যন্তই ভীহার স্তুতি ও মহিমার কীর্ভুন করঃ 
হইয়াছে । ১ম মঞ্রে”বিনি-অহির, আদিত্যের? বারুর, চ্রমার, 
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খুকের, জলের ও প্রজাপতির অন্তরদেবতা, তিনিই ব্রক্ম । বেদে 
ও বেদোক্ক রুদ্রাধ্যায়ে সমস্ত দেবগণের অন্তরদেবতা রুপ্রকেই 

পাওয়। ষায়। ২য় মস্ত্রে-এই পুরুষ হইতে বিদ্যুৎপুগ্ত উৎপন্ন 

হওয়। ও সেই বিছ্বাদগ্র রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রের স্থান বলিয়া পাওয়। 

যায় । ৩য় মত্রে, ত্রন্ষের ব্যাখ্যাতে তিনি হিরণ্যগর্ভ বলিয়। 

বীত্তিত হইয়াছেন | ক্ত্রাধ্যায়ের ৩২শ মন্ত্রের অনুবাদেও মহা- 

মহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সিদ্ধাম্ত মহাশয় হিরণ্যগর্ভ রুদ্র দেবকেই স্থির 
করিয়াছেন । €র্থ মন্ত্রে ত্র্ম গর্ভম্থ-শিশ ও জাত-বালকাদির 

রক্ষকরূপে বর্ণিত হইয়।ছেন | এদিকে রুদ্রাধ্ায়ের সঙ্ষে মিল।- 

ইলে, রূদ্রের নাম পাওয়া যায় পুর্বাজ, অপরজ, মধ্যজ। এই ও 

নামের অর্থ এই যে, রদ্রদেব গর্ভস্থ ও জাত শিশুর রক্ষক এবং 

আত্মার আত্মারপে আছেন । সুতরাং রুদ্র দেবকেই ব্রহ্ম বলিয়! 

৪র্ধ মন্ত্রে স্তুতি কর! হইয়াছে । বিশেষতঃ, ৯ম মন্ত্রেও ব্রন্মের নাম 

বীত্তিত হইয়াছে পরমদেবতা শব্দে। ১২শ মন্ত্রে ব্রহ্ষের যেরূপ 
মহিমা কীতিত হইয়াছে, তাহা সর্কপ্রকারে কুদ্রাধ্যায়ের রুদ্রের 
মহিম। মাহাত্যের অনুরূপ ॥ বিশেষতঃ ব্রন্মের আর দ্বিতীয় নাই। 

সুতর।ং ভিন্ন ভিন্ন কণিকার ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রেযে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্ম 

ব্িয়। লিদ্ধাস্ত করা, তাহ।র কোনই কারণ নাই। রুদ্রাধ্যায়ে 

পাওয়] যায়, হৃজন, পালন? হুষ্টি-সংহার এবং জন্মস্তত্যুর বন্ধন 
হইতে মুর্তির কারণ রুত্রদেবকে । এই অবস্থায় এ ১২শ মন্ত্রে 
যে এসমস্ত কম্মকর্তারপে ব্রন্মের বর্ণনা হইয়াছে, সমগ্র লক্ষণে, 

সমগ্র .হেতুতে, সেই ব্রক্ষ রুদ্রদেবই বটেন। ইহাতে কাহারও 

লংশর় জন্মিলে,ভিনি নামস্রীমী মহাশয়ের এ যভুর্বেদের মাধ্যন্দিনী 

শাখার ৩২শ অধ্যায়েন, কুদ্রাধ্যায়ের এবং সিদ্ধান্ত মহাশয়ের 

রস্রার্ধ্যায়ের, বঙ্কানুবাদ মিলাইয়। দেখিতে পারেন । 
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৩৪শ অধ্যায়ে 

১২শ, ১৫শ কণ্ডিকা । 

১ম মন্ত্রে। অস্িকে'শিব নামে পাওয়া যায় । 

৩৬খশু অধ্যায়ে 

১ম, ২৪শ কণ্ডিক।। 

২*শমন্ত্রে। অগ্নিকে |শিব নামে পাওয়া যায়| 

৩৭ অধ্যায়ে 

২০ শ কগ্ডিক।। 

৪র্থ মন্ত্রে। পরমদেবতার পরিধানে সর্ধদ্দিকরূপ বাস থা” 

কাতে দিগ্রন্বর নামে মহাদেবকেই পাওয়া বায় । » 

বেদোক্ত নম্ধ্যার মন্ত্রে রুদ্রদেবই পরক্র্ধ বলিয়। আরাধিত 

হইয়াছেন । 

যকুর্কেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম মন্ত্রে রুত্রদেবকে নৃর্য্যরূপে 

নীলকণ্ঠ, সহআ্রাক্ষ নামে, ১০ম মন্ত্রে কপন্দী নামে, ও, €র্ঘ মন্ত্রে 

নিরীশ, গিরীশস্ত নামে, ১৩শ মন্ত্রে নহআক্ষ, শতারুখ নামে, ২৮শ 

কণ্ডিকার মন্ত্রে রুদ্র, ভব, সর্ব, পক্খপতি, নীলকণ্ঠ, মিতিক্ঠ নামে, 

২৯শ কণ্তিকায় কপর্দী, বুগতকেশ, "গিরিশয়, সহআক্ষ, শতখা, 

শিপিবিষ্ট, নীচুষ্টম নামে, ৩০শ কণিকায় ভুন্ব, বামন, বই, বর্ষী- 

স্নান, বৃদ্ধ, যুবা, অগ্র, প্রমথ নামে, ৩১শ কণ্িকায় আস, অজির, 

শীভ্য, উম্য, কর্তাদী নামে, ৩২শ কণিকার জোর্ঠ, কনিষ্ঠ, পুর্বাজ, 

'সপরজ, মধ্যজ ইত্যাদি নামে, ৩৯শ কণ্িকায় বাত্য, বাস্তব, 

বাস্ুপ, সোম, তাত্রঃ অরুণ নামে, ৪৭ কণ্ডিকায় পশুপতি, উপ্ল, 

ভীম, অগ্রেবধ, দূরেবধ, হত্তা, হনিয়ান+ হয়িস্কশ, তার নামে, 

৪১. কণ্ডিকার় মর়োভব, শর, শিব, শিবতর. নামে, ৪২শ কঞ্ডি- 

কাঁয় অবাহা, প্রত্তরণ উদ্ধরগ তীরঘা, কুল্য, শন ঘ্েন্ত' নামে, 
28 
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ঞষং ৪৩শ কঙিকায় শিকত্য, প্রবাহ, কিৎশীল, ক্ষয়ন, কপদ্ধী, 
ুলভী, ইবি, প্রপথ্য নামে পাইতেছি। এতদ্বারা এবং ৪৬শ, 

৪শ ৪৮, ৪৯শ, ৫০, &১শ, ৫২শ, ৫৩শ। ৫৪শ; ৫৫শ, ৫৩শ+ 

৪৭ শর, ৫৮ শ, ৫৯ ম,.৬০ ম, ৬১ম, ৬২ ম, ৬৩ ম, ৪ম, ৬৫ম, 

৬ম কণিকার মন্ত্রঘ্বারা পরিক্ষাররপে প্রমাণিত হইতেছে, রুদ্র 

শিবের নামান্তর, অগ্থি, বারু, আকাশ, ক্ষিতি, জল, চন্দ্র, নূর্যা 
শিবের রূপান্তর । 

শ্ইসমস্ত কণ্তিকার কোন কোন মন্ত্ত্ধারা আরও প্রমাণ পাওয়। 

গিয়াছে যে, শিবনপ্. রুদ্র অসংখ্য, দেবগণের হৃদয়ম্বরূপ এবং 

সর্কব্যাপক 1 এমন বস্ত এবং এমন স্থান কোথাও নাই, যাহ। 
রুদ্র ছাড়া; এমন জীব কোথাও নাই, যাহা আত্বা ছাড়া ; এমন 

আত্মা কোথাও নাই, যাহ1 শিব ছাড়া * আত্মাই শিব এবং শিবই 

আত। ও পরমাত্মা | 

মহাভারতের আনুশীসনিক পর্ষের ষ্টাধিকশততম অধ্যায়ে 
যুধিষ্টিরের নিকটে ভগবান বানুদেব-কধিত-বাক্যে দেখা যায় যে, 
কর্ম ও চরিত্র নিবন্ধন বেদে মহাদেবের নানাপ্রকার নাঁম হই- 

রাছে। বেদেও তাহা! আছে ও পাওয়া যাইতেছে । ভগবান 

কহিয়াছেন, শিবের নাম রুদ্র, অগি, সর্ব, সর্কাজিৎ, ইন্দ্র, বারু, 
অশ্বিনীকুমার, বিদ্যুৎ চ্র* হূরয্যঃ বরুণ, ঈশান, কাল, অস্তক, 

স্বভাতম, দিব, রাত্রি, মাস, পক্ষ, সায়ংকাল, প্রাতঃকাল, মংবৎসর, 

ধাতা, বিধাতা, বিশ্বকর্মা, সর্বজ; গ্রহ, নক্ষত্র, দিক, বিদিক, 
বিশ্বমুদ্তিংও অমেয়াত্সা ॥ তিনি কখন একধাঁ, .কখন দ্বিধা, কখুন 

.হধা কখন শডমহঅধা, কখন বা তদপেক্ষাও বন্ধ! বিভক্ত 
যা থাকেন। বেদে ও 'বেদোজ কুদ্রধ্যায়ে ভখবান-ক ধিভ 

শিবের নাম ও. শিবের মাহাত্ঘয বর্তমান রহিয়াছে | 
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যঞ্ুর্কেদের মাধ্যন্দিনী শাখার ১৭শ অধ্যায়ে--০. 
| ১৭শ, ২ঃখ কণ্ডিকা। | 

গার্ল বুক্রন্লিন্রলারপুলে নু ০ রে 
বণনাদ্বারা মহিমা, মাহাত্ব্য ও স্কতি বর্ণিত হইয়। রহিয়াছে! 

ইহাই মহাভারতে বাসুদেব-কথিত মহাদেবের বিশ্বকর্মা নাস, 

ও স্ভতি। 

এ বেদের এ শাখার ৩৬শ অধ্যায়ে-_ 

১ম,২ৎশকগ্ডিকা। 

৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ, ৯৪শ, ১৬শ, ১৭শ মস্তরে 

যে পরম দেবতার স্তুতি রহিয়াছে, ইহাঁও ভর্গবান বাজুদেব কথিত, 

অর্থাৎ বাসুদেব যে কহিয়াছেন কর্ন ও চরিত্র নিবন্ধন বেদে মহা- 
দেবের নানা প্রকার নাম হইয়াছে, উল্লিখিত কণিকার উল্লিখিত 
মন্ত্রগুলিও পরম দেবতার নাম, মহাদেবেরই নাম। ৮মন্ত্র হইতে 

১৭শ মন্ত্র পর্য্যন্ত এ পরগদেবংার যে সমস্ত কর্ম, গুণ, লক্ষণ, মহিম 

ও মাহাত্ত্যের বর্ণনা হইয়াছে, রুদ্রাধ্যায়ের সঙ্গে মিলাইয়! দেখ! 

গিয়াছে যে, রমস্ত কারণে, মমস্ত লক্ষণে, এ পরমদেবতা! নামে, 
মহাঙ্দেবকেই পাওয়। যাইতেছে 1 ৯ম, ১ম ও ১১শ মন্ত্রে এই কথ! 

আছে,-মেই পরমদেবতার প্রসাদে ও তাহারই নিয়মাধীনে মিত্র" 
দেবতা, বরুণ দেবতা, বৃহস্পতি, বায়ু, সুর্য, ইন্, ব্যাপক 
বিষুখদেবতা, ইন্ত্রামিঃ নোমদেবতা, দিবস ও রাত্রি আমাদের 

কলাণকারী ইত্যার্দি। আবার ৩৭শ অধ্যায়ের ২শ, ও ২৪খ 

কপ্ডিকার এ পরমদেবতার স্তত্ির ১ম, ২য়, ওয়, ৪র্ধ, পম, 
, ৬ষ্ঠ ও থম মন্ত্রে বদিও. পরমদেবতার নামে, শুধুদপরম দেবতা স্তর 

মহাদেবের প্রকাশ্য অন্য নাম কিছু লিখিত হয় নাই, কিন্তু এম, 

অস্ত্রে মেই পরমদেবত। নুর্য্যের সহিত, ২য় মজে. :আগ্ভাঁবে 



উবতিকা অহ কি গু কলি নী রি পান, 

'সঙ্গত হন, ওয় মন্ত্রে তাহার নাম হইয়াছে দেবদেব, ৪র্থ স্তরে তিনি 
বর্বদিক্রপধাস পরিধানপূর্বক সমস্ত ভূবনের অন্তরে অতিশয়", 
রূপে বর্তমান আছেন, গম মন্ত্রে বিশ্বভুষনের, বিশ্বজন-মানসের ও 
বিশ্বজন-বাকোর অধিপতি, ৭ম মন্ত্রে তিনি পিতা ও পিতার 
'ন্যায় জান শিক্ষা প্রদান করেন, ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা কর! 
হইয়াছে । ইহাতে স্পষ্টতঃ শিবের নাম প্রকাশ না পাইলেও, 
নুর্যোর সহিত, অগ্রিভাবে নর্বপ্রকার অগ্রি ও সবিভৃদেধতার 

সহিত সঙ্গত হওয়া এরং প্রকাশ পাওয়ার কথা রুদ্রদেব ভিন্ন অন্য 
কোন দেবে জ্ন্ভবে না । €কেন না, অগ্রিরূপে, সুর্যারপে শিক-- 

সূর্য্য ও অগ্্ি শিবের রূপান্তর মাত্র। শিবের অষ্টমুত্তির মধ্যেই 
নুর্ঘ্য ও অগ্নি মুদ্তি রহিয়াছে । ওয় মন্ত্রে ষে,দ্েবদেব নাম রহি- 
য়াছে, উহাতেও শ্পষ্টাক্ষরে মহাদেবকে পাওয়া যাইতেছে । 
কারণ, “দেবদেবং প্রণম্যাদে সর্বজ্ঞ সর্বদশিনৎ কাতন্্স্য প্রব- 
ক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্ববর্টিকং” এই বর্ণনা রহিয়াছে মহা- 

“দেষের ! ইহ বর্ধবাদীসম্মত ; সুতরাং ৩য় মন্ত্রের দেবদেব, 

শহাঁদেব ব্যতীত অন্য কোন দেবকে বলা যাইতে পারে না। 
বিশেষতঃ সেই পরমদেবতা, ৪র্থ মনে সর্বদিকৃরূপ বাঁন পরিধান 
পূর্বক সমস্ত ভুবনের অন্তরে অতিশয়রূপে বর্তমান আছেন । 
এই যে সর্বদিক্রূপ বাস, ইহ! মহাদেবের । দেবদেব মহাদেব ভিন্ন 
সর্বদ্দিক্রপ বাস, অন্য. £ফান দেবে সস্ভবে না। জর্কাদিক্রূপ বাঁ 
মহাদেবের বলিয়াই তাহার এক নাম হইয়াছে দিগশ্বর | ইহ! 
সমস্ত হিন্ছু, অবগত আছেন। সমস্ত ভূবনের, অন্তরে 'অতিশয়- 
র্গে রহিয়াছে বপ্লিয়। যে (লিখিত ক দেখিতে 
প ১2 

পিন যাক নেই 'দেবদেব মহারদদেবই সমস্ত, ভূবনের. অন্তু 
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আছেন। ৫ম মন্ত্রে বিশ্বভুষন বিশ্বজন-মানস ও বিশ্বজন- -বাফ্যের 
অধিপতি" এবং ৭ম মন্ত্রে দেই পরযদেবতাঁকে পিত] ও পিতার 
সায় জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করেন বলিয়া যে বর্ণনা আঁছে, ইহাও 
রুদ্রাধায়ের সঙ্গে মিলাইয়া দেখ! গিয়াছে ; ইহাতে মহাদেবকেই 
পাওয়া যায়) বিশেষতঃ বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে আছে “খতং 
সত্যং পরও ব্রন্ম পুরুষং ক্ঞ্চপিক্গলং উর্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং 

নমে্নমঃ 1” দেবাদিছেব মহাক্েবই সেই একগাত্র অদ্বিতীয় পরম- 

দেবতা, পরম পিতা । শিব ভিন্ন অন্য কোন দেবকে এ লমস্ত 

লক্ষণে পাওয়। যাইতে পারে না| দেবদেধ শিব ভিন্ন, কি দেব, 

কি শ্রন্ধর্ঘ, কি দৈত্য দানব, কি মানব, পিতারূপে লমস্তের জ্ঞাৰ- 
প্রদ্দাত। অন্য কেহই হইতে পারে না। বিশেষতঃ বিশ্বর্ূপ নাম 

মহাদেবের ; স্ুতর)ং অমস্ত কারণেঃ সমস্ত লক্ষণে এ পরমদেবতা 

শিব । এই পরমদেবতার সকল লক্ষণেরু নহিত র্ুদ্রাধ্যায় মিলা- 

ইয়! দেখা যাইতেছে, এ ২৮শ কণ্ডিকার সাতটী মন্ত্রের ও পুর্বোন্তু 
২শ কণ্ডিকার পরমদেবতা মহাদেবই স্থির হইয়! রহিয়াছেন | 

মহাত্মা সত্যব্রত বামশ্রমী মহাশয় ষজুর্বকেদোক্ত মাধান্দিনী 

শাখার ১৭শ কপণ্ডিকার ১ম মন্ত্রের যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, 
প্রমাণ জন্য তাহাই নিন্সে উদ্ধৃত কর! গ্েল। 

“এই হিরগয় পাত্রদ্বার1 সত্যন্থপূপ পরমেশ্বরের ুখ আবৃত 

রহিয়াছে । বন্ততঃ, এই দৃশ্যমান আদিত্যের অন্তরেও সেই পরম- 
পুরুষ আছেন, যিনি আমাতেও আছেন। এই নিশ্চয় জানিবে, 

ট্রেই ও নামে উপান্য ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় ব্যাপক, কিন্তু এই. 
ক্মাকাশেরও আধার। ১ 

যে অগ্দিভীয় পরমপুরুষ হইতে খ্রি, বানু, ক্ষিতি, জল, চা; , 

হুর্ধ্য, ও আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, ধিনি এ সণ ও যক্তমূর্ভিরিহ 
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অইূর্তিক্টে আছেন-_মষ্ মর্ভিতে পুজা গাইতেছেন, ধাছার অষ্ট- 

দুর্তির মধ্যে আকাশ এক মূর্তি, তিনিই আকাশের আধার, তিনিই, 

বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বিশ্বের আত্মা । বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে ঘিনি 

বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, তিনিই খতৎ সত্যৎ পরং্রন্ধ, তিনিই গুণে 

বিশ্ছুনাদ রূপে আছেন বলিয়া ওক্কারনাথ নামে প্রসিদ্ধ জ্যোতি- 

লিক্র বিদ্যমান আছেন । আদিত্য বাহার রূপাস্তর, রুদ্রাধ্যায়ে 

ধাহাকে নুর্ধ্যবূপে ও আদিত্যের অন্তরে পাওয়া যাইফেছে, 

তিনিই আদিত্যের অস্তরে আছেন। সেই আদিত্যকেই “হিরগয় 

পাত্র” বর্ণনা এবং তাহাই ছারা সত্যন্বরপ পরমেশ্বর মহেশ্বরের 

মুখ আরত করিয়া রাখ! হইয়াছে। সেই পরমপুরুষের অষ্টমূর্তির 

পথ্মূর্তি হইতে পঞ্চভূতাত্মক জীবদেহ পাইতেছি। মুতরাৎ 

মেই পরমপুরুষ আড্ারপে সর্বসূৃতে আছেন, ইহাই ন্যায় ও 

যুক্তিঙ্গত। বেদ-সন্মত (নিশ্চয় কথা যিনি ভূতনাথ নাঁমে 

প্রনিদ্ধ, বেদের প্রমাণে তিনিই আত্মা, পরমাত্মা, পরত্রহ্ম, এক । 

ভিন্ন ভিন্ন কণ্ডিকার ভিন্ন ভিন্ন মস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন পরত্রহ্ম, ইহা 

'কদাপি হইতে পারে না| বেদে এরূপ বনু মন্ত্রই আছে, যাহ! 

 এবেদোক্ত রুদ্র ধ্যায়ের, ত্রিবেদোক্ত ব্ধ্যার মন্ত্রে এবং বেদোক্ত 

শিবপুজা পদ্ধতির সঙ্গে মিলাইলে অতি সহজে অতর্কিতরূণে 

দেবদের শহাদেবকে পাওয়। যাইতে পারে । সর্বাদিক্রূপ বাস 

বাহার পরিধান, তিনি আকাশ অপেক্ষাও ব্যাপক, অথচ আকা" 

শেরও আধার | 
বজুর্কেদেক্ত রুদ্রধ্যায়ের ৪৬শ কণিকার ১ম, বয় ও ৩ মন্ত্রে 

রুদ্র মমন্ত দেবগর্ণের, অন্নির; বায়ুর ও নুর্ষ্যের হদয়দ্বরপ। এই 

অবস্থায়, এ রুদ্রের অর্থ বজ্ঞ কিরূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে? 

বিশেষতঃ $৭শ কণিকার ১ মন্ত্রে রুদ্রকে সোমাধিপতি 'নীল- 
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লোহিত শিব নামে পাঁওয়] যাইতেছে | -৪৮শ কতিকারাথর যা 

কুদ্রকে কপক্থী নামে দেখিতেছি। ৪৯শ কণিকার; ৩য় অন্তরে 
রুদ্রের যে তনু কল্াণকারিণী কল্যাশনাধিনী, সেই: তনুদ্ধারা 

সুখী করার প্রার্থনা কর] হঈয়াছে।. ৫১শ কণ্ডিকার ৫ম মন্ত্রে 

শিবতম শ্রিব বলিয়। কুত্তিপরিধান ও পিণাকধারণ করিয়! আর্ব- 

মন করার প্রার্থনা হইয়াছে | ৫৩শ কণিকার ৭ম মত্রে রুদ্র 
সহজব্লাছ, ঈশান নামে, ৫৬শ, ৫৭শ কণিকার ওয়, ৪র্থ মন্ত্রে 
নীলগ্রীব, দিতিকষ্ঠ নামে, ৫৮শ কণিকার €ম মন্ত্রে নীলগ্রীব 

বিলোহিত নামে ও ৫৯শ কণ্ডিকার ষ্ঠ সী কপনাঁ, সর্বভূতের 
অধিপতি নামে পাওয়া! যাইতেছে । ৬*ম কণ্িক্লার ৭ম মন্ত্রে 

রুদ্রদেবতা ধর্ুগ্রহণ পূর্বক বমস্ত পথেই রক্ষক আছেন। ৬১ 
কগ্িকাঁর ৮ম মন্ত্রে রুদ্র দেবতা তীর্থ সকলে বিদ্যমান আছেন 
ও তীর্থ সকল গ্রচার করিতেছেন । এই অবস্থায় রুদ্রের অর্থ 

বজ্ত বলিয়া পোষার কি না, তাহা অবশ্যই পাঠকগণ বিবেচনা 

করিয়া দেখিবেন। রুদ্রদক নীলগ্রীব, নিতিকণ্ঠ, শিবতম, শিব, 
ঈশান, কপদ্দী” ভব, শঙ্কর, সহআক্ষ নামে রুৃতিপরিধান ও" 

পিণধারণপূর্বক আগমন করার প্রার্থনা! থাকাতে, রুদ্রের অর্থ, 
বজজ হইল, কি শিব হইল ? না রুভ্র যে শিবের নামাস্তর, 
তাহাই স্থিরীকত হইল? ব্যাত্ত্রকুত্তিবসন, পিণাকপাণি, ঈশান, 
নীলক্ঠ, নিতিকণ্ঠ, কপদ্দী ভব, শঙ্কর, সহত্রক্ষ, রুদ্র ইত্যাদি যে 
শিবের নাম্, তাহা হিন্দুগণ বিলক্ষণরূপে জানেন এবং জানেন 

বন্লিয়াই তাহার পুজ। করিয়া! থাকেন। এই রুদ্রের উপাযন! 

করাতেই পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত সমাজে পূর্বের খবিগণ অসভ্য 
, বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়াছেন | 'রুদ্বের অর্থ পাকতপ্রস্তাবে বঙ্- 
হইলে পূর্বতন খধিরা যে অসভা.ও মূর্খ, এ কথা সত্য কিন্ত অর্থ | 
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করিতে দি স্য বাধুদের ক্রুটি ঘটিয়। থাকে, তাহা হইলে সেই 

পূজ্যতম খধিদিগকে অসভ্য বলিয়া নিন্দা করা অন্যায় কি না, 

ভাহা পাঠক মহাশয়দিগ্েরই বিবেচনাধীন । 

যভূর্কেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়ে ক্ুদ্রের যে নকল নাম আছে, সেই 

সমুদয় নাম শিবের + রুদ্রই শিব, শিবই রুত্র। সুতরাং রর 

শিবের নামান্তর । উহাতে রুদ্রের নাম ভব, শিব, শঙ্কর পশু- 

পতি, কপন্দী ভার, দোষ, মর্ধ, ভীম, উগ্র, ঈশান, নীল্লকষ্ঠ, 

নিতিকঠ, গিরীশ, পিণাকী, উপবীতী, সহআক্ষ, শতধঘ্বা, গিরী- 

শত্ব, নীললোহিত, স্থিধতম, ত্রম্বক, ভূতনাথ, মহেশ্বর, মহাদেব, 

অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ, চক্র, র্যা ইত্যাদি । বেদেও শিবের 

বনতবিধ নাম আছে । রুদ্র যে নামান্তরঃ ইহা চারিবেদ, মহা- 

ভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, স্থতি, তন্ত্র ইত্যাদিতে বছবিস্তৃতরূপে 

প্রমানিত হইয়া রহিয়াছে । তাঁহার পর বৈষ্ণবগ্রন্থ শ্রীমন্ভাগবতের 

চতুর্থন্কন্ধে কুদ্রগীতে, রুদ্র যে শিবের নামাস্তর, তাহা অতি 

পরিষ্কীরভাবে লিখিত আছে | পাঠের ইচ্ছা! হইলে এ রুদ্র- 

'ীত পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। বেদে যদি রদ্রের নাম 

শিব, ভব, রূষধ্বজ, বৃষভন্থ, পিণাকী ইত্যাদি না থাকিত, তাহ। 

হইলেও তাঙ্কাতে রুদ্র নগ্বদ্ধে এমন একটী মন্ত্র নাই যে,যাহাতে 

রুডররে অর্থ বস্ত্র হইতে পারে । এই অবস্থায় অহেতুক রুদ্রের 

অর্থ বস্ত্র কল্পন! করিয়া, পূর্বের খধিগণকে অসভ্য বলা ও হিন্দু- 

গণের বেদোক্ত ধর্মের উপরে আক্রমণ করা, মমালোচনায় 

নিতান্ত'অনক্কত কর্ম হইয়াছে । বেদের সমরে শিবের উপাসন। 

হইত না, শিবপুজার পদ্ধতি, পুরাণের সময় হইতে হইয়াছে । এ 

কথা বলা সমীচীন নছে | কেন না, পুরাণে 'পুরাতন ইতিহাস 

পিখিত হইয়াছে । নুত্রাং লিখিত হওয়ার সময়ে বা পরে 



মীমাংসাতত্ব। ৩৩ 

উদ্ভব হয় নাই। দেই মমন্ত ইতিহাস পুর্বোও ছিল, বরং লিখিভ 

ছিল না॥ ইহা ভিন্ন বেদের সময়, পুরাণের নমর, প্রভেদ ছিল 

বলিয়া কি রূপে, কি সিদ্ধান্তে সঙ্গত হইতে পারে ?* মুর্কোদে 

*আছে, ব্রন্ধা বিষুর রছমিকায় শিবলিঙ্গ প্রাদুতৃতি হইয়াছে। 

চতুর্থ পুরাথে আছে, ত্রন্গা বিষ্ণুর ঘোর হর বুদ্ধ আরন্ হইলে, শত- 

বংসরেও উহার পরিবমাপ্ডি না! হওয়ার উভয়ের মধ্যস্থলে অতি 

বিপুলাকারে একটী লিঙ্গমূত্তি প্রাদুভূ্তি হইয়াছিল। তদ্র্শনে 

, বিষুঃ ক্মাকে কহিলেন, এই যে তৃতীয় ব্যক্তি মধ্যস্থলে, ইনি কে? 

ইছার উর্ধে ও অধে শেশ্দ সীম। দেখা যাইতেছে না। অতএব 

উর্ধের ও অধের শেষ নীম তোমার আমার জানিয়া লওয়] কর্তব্য 

এই মন্্রণা স্থির করিয়া কিছু শ্বেত বরাহ রূপে অওলজলে নিম 

হইলেন, ব্রন্ধা হংসরূপে উর্ধে গমন করিলেন । কিন্তু তাহার! 

চারি হাজার বসর কাল গমন করিয়াও শেষ শীমা পাইলেন 

না। তৎপরে ঠিক একই 'সময়ে ত্রদ্ধা বিষুং পুর্লকথিত স্থানে 

ফিরিয়া আদিলেন এবং উভয়ে একত্রিত হইয়া স্তবস্ততি আরম্ত 

করিলেন। তাহাতে এ লিঙ্গনৃত্তি হইতে দশভুজ মহাদেব উভ-, 

য়ের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। "বিঞু শ্বেত বরাহ হইয়াছিলে 

বলিয়াই নাম হইয়াছে শ্বেত-বরাহ-কল্প ঃ যাহা পঞ্িকাতে চলি- 

তৈছে। ফভুর্বেদের এ প্রমাণ হইতে চতুর্থ পুরাণের এই প্রারঙ্গ 

বিপর্ষার় নহে। তবে যুর্কেদে আছে নংক্ষেপে, চতুর্থ পুরাণে 

আছে বিস্তৃতরূপে লিখিত। তাহার পর অন্য কোন বেদেও থে 

উহ্থার বিস্তার নাই, নমন্ত বেদ না দেখিলে এমন কথা বলাও ক- 

নই" উচিত নহে। পুরাণে লিখি ত আছে বঞিয়াই কি পুরাতন : 

এসক্গ নূতন হইয়া ঈাড়াইল? পুরাণে আছে বলিয়াই কি যেই 

নময়ে বৈদিক কালের পরিসমাপ্তি হইয়া গেল? পুতাগে,সাছে বলি- 
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যাই কিৎ বনূর্বেদোক্ত প্রমাণ রহিত হইয়া! গেল? পুরধে আছে 
বলিয়াই কি বেদে নাই বলিতে হইল? ইহাই কি হিন্দুধর্মের 
স্ুবিচারের কথ। ? বিশেষভঃ ভ্রিবেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে শিব এবং 
শির-শক্তির উপাসনা পাইতেছি, যজ্জুর্কেদে শিবের লিঙ্গমুস্ঠি | 
প্রাছুচুতি হওয়ার কারণসহু প্রমাণ পাইতেছি, আরও পাইতেছি 

স্থাপিত করার ও নিত্যপুজায় ব্যবহারের ব্যবস্থা । শিব উপানা 
দেবতা বলিয়াই তাহার মাহাত্ম্য ও মহিম1 বেদে অতি বিস্তৃতরূপে 

বিরত রহিয়াছে । তবে তাহাতে শিবের অনস্তমূত্তি ও কার্ধা- 

কারণগত নানাপ্রকার নাম হইয়াছে। 

সমালোচক মহাত্বার যে বেদে কিংবা কোন খকের আভা- 
সেও শিবের নাম নাই বলিয়। সমালোচনায় বাহির করিয়াছেন, 
তাহা কতদুর সঙ্গত, দষ্র্থে বেদোক্ত শতরু্রীয় স্তব হইতে কয়ে- 
কগী ধক, উদ্ধত করিয়া দিলাম। 

নমঃ কপদ্দি'নে চ ব্যুপ্তকেশায় চ নমঃ 

সহআক্ষাঁয় চ শতধন্বনে চ"নমে! গিরিশায় চ। , 
শিপিবিষায়চ নমে! মীচুউমায় 
চেযুমতে চ নমঃ | ৯। নমঃ কুপ্যায 

চাবট্যায় চ নমে। বিধ্যায় চাতপ্যায় 
চ নম মেধ্যায়চ বিদ্যুত্যায়চ 

' মমে! বর্ধ্যায় চাবর্্যার চ নযঃ | ১%। 

নমঃ শঙ্করেচ পশুপতয়েচ নম উগ্রায়চ ভীমাঁয়চ নমো- 
গ্রেবধারচ দুরে বধায়চ নমো! হস্ত্রেচ ছনীয়সেচ নমো! বৃক্ষত্যো- 
ছরি কেশোভ্যো নঘঃ| ১১| 
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নমঃ শস্তবাঁয়চ ময়ে| ভবায়চ নমঃ শহরায়চ নাচ 

'নঃ বল শিবভরায়চ নমঃ | ১২। 

 অগ্নিক্রিতি ভন্ম বাঞ়ুরিতি ভস্ম জলমিতি' ভন্ম হলি 
ভক্ম ব্যোমেতি তন্ম সর্ব্ং হব! ইদমৃভস্ম. মন এতানি সর্বেষ- 

ভ্রিয়াণি চক্ষুংষি ভন্মানি তম্মাদ ব্রতমেতচ্ছামভবমূ পশুপাশ 
বিমোক্ষণায়। ৪। 

'তৎপুরুষায় বিদ্বহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্র প্রচে- 
দয়াৎ | €। 

অঘোরেভ্যোৎথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ধবতঃ 
সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমন্তেতস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ স্বাহা | ৬। 

সদ্যোজাতন্প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নম । ভবেং- 
ভবে নাতিভবে ভবন্বমাস্তবোষ্ভবায় নমঃ । ৭। 

বাঁমদেবায় নমেরঁজ্যষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ 
কাঁলায় নম কলবিকরণীয় নমো! বলবিকরণাঁয় নমো! বলপ্রঘথ- 
নায় নমঃ সর্ধবভূত দমনায় নমো" মনোম্মবনায় নমঃ| ৮। 

ঈশীন সর্ব্বভূতানামীশ্বরঃ সর্ধবদেবানাম্ ত্রন্মাধিপতিব্র্-. 
*দৌৎধিপতিত্র দ্বাশিবোমেংস্ত সদা শিবোমৃ। ৯। 

ওজশ্চ মে সহত্র মে আতাচ মে তনৃচ মে শর্খচ মে *্র্চ- 
মেইজ্গানিচ মে স্ছোনিচ মে পরুৎষিচ মে শরীরাণিচ মে আয়ুশ্চ 
দে জরাচ মে যজেন কপ্পস্তামূ। ২। 

" যস্তাছ.মে ধর্তাচ মে ক্ষেমশ্চ মে ধ্তিশ্চ মে বিশবঞ্চ মে 

 মহশ্চ মে সতিশ্চ মে জ্ঞাত্রধ মেইমুশ্চ ্রনথশ্চ মে সীরঞ্চ মে 
কয়শ্চ মে যজ্জেন কল্পন্তায। ৪1 
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প্রাথশ্চ মেৎপাঁনশ্চ মে উদ্ানশ্চ মে ব্যানশ্চ মে সঘানশ্চ 
ঘেইনুষ্চ মে চিত মে অধীতঞ্চ মে বাক্চ মে মনষ্চ মে চক্ষুশ্চ, 
খে শ্োতঞ্চ মে ইন্দরিয়াণিচ মে ধলঞ্চ ঘে যজ্ঞেন কপ্পন্তামৃ। &। 

আত্র্ষ্যজ্ঞেন কপ্পস্তাম্ প্রাণ যজ্ঞেন' কপ্পন্তাম্ চুধ্যজ্েন 
কপ্পন্তাম্ শ্রোত্রং যজ্জেন কম্পন্তাম্ বাক্যজ্েন কপ্পত্তাম্ 

মনোযজ্জেন কষ্পন্তাম আত্মাযজ্জেন কর্স্তামূ ত্রহ্ধা যজেন 

কল্পস্তামূ বিজু যজ্জেন কল্পস্তাম। ১০] ও 

শত রুদ্রীয় স্তব বন্ুবিস্তৃত। তাহা হইতে এই কয়টী মাত্র 
উদ্ধৃত কর গ্েল। 

 শুক্লষজূর্বেদীয় ৩য় অধ্যায়ের 
৬০ম মন্ত্র। 

রযদ্ঘকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনৎ উর্ববারকমিব বদ্দা- 
নান্স্ত্যোমুক্ষিয মামহমৃতৎ ত্যত্বকং খজামহে হুগন্ধিৎ প্রতি- 
বেদনং উর্ধ্বাবকমিব বন্দনাদিতো! মুক্ষিয় মামুতষ্ঠ । ৬০ । 

। ত্রাপ্থক নামের বৈদিক অর্থ_ত্রি+অস্ক শত্র্ন্বক | ত্রিনেত্র, 
ব্রিলোক, ভূঃ ভূবঃ, শবঃ তরি অস্বক। প্রমাণ, যভুর্কেদীয় সত্পথ, 

গামবেদীয় দৈবত ত্রান্মণ | 

্রা্বক নামের অর্থ অভিধানে যেরূপ লিখিত আছে, তাহা 
গ্রদর্শিত হইতেছে! 

১1 যিনি ত্রিবেদ বলিয়াছেন, ভহারই নাম ত্রান্বক। 

২1 'শ্বিনি ভ্রিলোক্ষের পিতা, ত্রিলোক পালক, তাহারই নাম 
জ্যত্ক | 

৩। ভ্রিলোচন। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, হ্যলোক _বীাহার গার, 
ভাহার মাম তান্থক। 
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কর্ধাকারণগত বেদে এইরপে শিবের বহুবিধ নাম পাওয়। যায়। 

অভিধানে শিবের অন্যান্য নামের অর্থ ষে প্রকার লিখিত 

আছে, তন্মধ্যে কতিপয় নামের অর্থ নিশ্ে প্রদর্শন কর গেল। 
রু্র- ব্রহ্মার রোদনে আবিভূতি হওয়াতে নাম হইয়াছে রুদ্র । 
বিরূপাক্ষ-_বিরুত চক্ষু বলিয়াই নাম হইয়াছে বিরূপাক্ষ । 

কেন না, শিবের উর্ধনেত্র মুদ্রিত £ মেই নেত্রে দৃষ্টি করিলে হৃষ্টি- 
সংহারু হয়। 

নীললোহিত__এক কল্পে নীল, অন্য কল্পে লোহিত বর্ণ হন 

বলিয়। নাম হইয়াছে নীললোহিত। 

ব্যোমকেশ--ব্যোম শব্দের অর্থ আকাশ | আকাশ বাহার 
কেশ, তিনি ব্যোমকেশ । 'আকাশ ব্যাপী ধাহার কেশ, অর্থাৎ 
আকাশ ব্যাপী চন্ত্রনু্যের কিরণ ধাহার কেশ, তিনি ব্যোম- 
কেশ। 

যভুর্কেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়ের অনুবাদে মহাত্মা সতাত্রত-সামশ্রমী 
মহাশয় রুদ্রের যে সমস্ত নামের ষে অথ" করিয়াছেন, প্রমাণার্থে 
তাহ! হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করা গেল। 

রুদ্রের নাম-- অর্থ-_ 

হিরণ্যবাছমেনানী *** ** যাহার বাছুর আশ্রয়ে সমস্ত জগৎ: 
রঃ রক্ষিতঃ তিনিই হিরণ্যবাহুসেনানী ( 
হরিকেশ ** *** হরিতবর্ণ কেশ এবং বৃক্ষের অস্তরেও 

আছেন বলিয়। হরিকেশনামে প্রবিদ্ধ । 

ভব, '* *** যাহা হইতে লমস্ত উৎপনু হইয়া 
থাকে; অর্থাৎ জরা । 
ঘিনি স্বত্যুভয়রূপ রুৎ--দুঃখ, তাহ! 

দ্রারণ, অর্থাৎ বিনাম্ম করেন | একা” 

ন্ঞ্র ৪৪৬ চি 
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দশ পুরাণের অর্থ বন্ধ! রি চিন্তায় 
ধ্যানস্ক হঈলে, প্রথমেই কউকগুলি 
সর্পের হুষ্টি হইয়াছিল। তদর্শনে 

ব্রহ্মা রোদন করিয়া প্রাণ তাাগ ক" | 

রেন। এ রোদনে আবির্ভতি হইয়। 
বরদ্ধাকে পুনজ্জীবিত ও পুনরায় সৃষ্টি 
চিন্তায় ধ্যানম্থ হইতে আদেশ, দিয়। 

যিনি অন্তর্ধান হন ॥ ব্রহ্মার রোদনে . 

' আবিষ্তি হওয়াতে নাম হইয়াছে 

রুভ্র ॥ যিনি অগ্রিতে বিদ্যমান । 

যিনি সকলৈর অস্তক, অর্থাৎ সংহর্তা ( 

পণ্ড-_প্রাণীঃ তাহাদের অধিপতি ॥ 
গ্রাণিগণের পালধিতা। | 

নির্মল আকাশে উদ্দিত নৃর্য্যের অ- 

শুরে যিনি,আছেন। 

দমেঘ আকাশে উদ্দিত নুর্য্যের 'অ- 
স্তরে যিনি আছেন। 

জটাজুটধারী । 
সর্ধপ্রাণীর অস্তঃ প্রবিউ | 
জগঘ্যাপক | ূ 

সৃষ্টির আরস্তে যাঁছার উৎপত্তি হই* 
যাছে, তাহার এবং অতঃপর থে 

'মকল উৎপন্ন হইতেছে, হইবে, সেই 
মমভ্তেরও “হৃদয়ে বিদামান বলিয়া . 

দো্ঠ, কনিষ্ঠ নামূহইয়াছ্ছে।.... 



শোভ্যৎ ** 

যাম্য 

অবনান্য 

শখ ৮5০ 

প্রতিশ্রব 

শুর 
৫ 

অবভেদা 

মেঘা 
বিত্ত -. 
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ষেত্তুে প্রথম গর্ভাধানে ও গর্ভস্থ 

শিশুর র্ষকরূপে সেই শিগুর আত্মার 

আত্ম। হইয়। গর্ভে বাস পূর্বক তাহারই 
সহিত গ্রস্ত হন। তৎপর গর্ভাধানেও 

সেইরপ। অতএবই তাহাকে প্রথম 

সম্ভান, দ্বিতীয় থস্তান, শেষ সন্তান, 
হমস্তই বলা যাইতে পারে । 

গৃথিবীলোকে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে 
সেই প্রসুত বালকের অন্তর্দেবতা | 

'ম্বতা যাতনা! ভোগ কালে যিনি বিদ্য- 
মান থাকেন । 
বহার প্রমাদে প্রাণী সকল জন্ম 
মতা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে|, 

 ধিনি গৃহে বিদ্যযান। 
যিনি ধ্বনিতে বিদামান। 

যিনি প্রাতিধবনিতে বিদামান । 

যিনি যুদ্ধবিশারদগণের হুদয়ে বি-' 

দ্যমান। 

যিনি শক্র হৃদয়তেদী প্রহরণেতে 
. বিদ্যমান । 

যিনি মেঘে আছেন। 

যিনি বিদ্যুতে আছেন। 
, যিনি বৃষ্টির ধারাতে আছেন। 

.- ফিনি বারুপত্বানে আছেন । 
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রেছ্া 727 *** বিনি প্রাবপ বাতা (তেও আছেন। 

বাততঘা বিনি বান্তুতে আছেন । 

বাস্তপ বাস্তর পালয়িত1। 

পোষ যিনি চক্দ্রে বিদামান | 

উগ্র শিরের বারু মৃত্তি। 
ভীম ভয়ানক দর্শন | 

তার লংসার বন্ধন হইতে ত্রাণকারী | 

শঙ্কর ধস্তিক কল্যাণকারী। 

শিব কল্যাণশ্বরপ | 

শিবতর কল্যাণন্বরূপ করিতে৪ নমর্থ। 
হুদযা হুদয়ে'বিদামান । 

নিবেব্য হিম রাশিতে বিদ্যমান | 

পাংশব্য ধুলিতে বিদ্যমান । 
উর্ঝ বাড়বানলে বিদ্যমান | 
নূর্বা মহাগ্রালয়ানলে বিদ্যমান । 

উতদ্দস্তবমান মদ্যোদ্দমি উৎপাদক । 

অভিত্ন নংহারক। 

'ইমুর্ূত বাণের শ্রষ্টা । 
কিরিক রষ্টযাদিঘার। জগৎহজন কারক 
বিচিন্বৎক * বষ্টযাদিদ্বার! জগৎ পালন কারক। 
দ্রপে ৮" পাপিগণের দুর্গতিকারী । 
সোমাধিপতি*"" (পৃথিবীতে দৃশ্যমান, সোমেশ্বর 

|] নামে শিব আছেন বলিয়াই বোধ- 

হয়, সামশ্রমী মহাশয় নোমাধি- 

পন্তির কোন অর্থ লিখেন নাই) 
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দারিদ্র ৮ তত, অহায়শুনা $ যেহেতু, আন্বতীয়। 
নীললোহিত' **" ৮ একাংশ নীল, অপরাংশ লোহিত; 

2 অর্থাৎ কৃষ্ণ গুরু উদ্ভয়ীত্বক | 
বিকিরিদ্র "৮ বিশেষরূপে বিনাশকারী | 
বিলোঠিত -" '"* বিশেষ রক্তবর্ণ বংহারমূত্তি। 

ইহা ভিন্ন খখেদের ১ম অষ্টকের ওয় অধ্যায়ে ১ম মগডলের 
৪৩ শ,সৃক্তের ১ম, ৪র্থ, ওম, ৬ষ্ঠ মন্ত্রে রুদ্রদেবকে রুদ্র নামে, 

*১১৪শ নুক্কের ১ম, ৫ম, মন্ত্রে কপদ্দী নামে এবং ২য়, ওয়, ৪র্খ, 
মন্ত্রে রুদ্র নামে পাওয়া যাইতেছে । বস্ততঃ রুদ্র, কপদ্দী” শিবেরই 
নামান্তর । , 

১১৪ শ স্ুক্তের £র্থ মন্ত্রে রক্ষাকারী, «£ম মন্ত্রে সুখ, ব্রন্ধ, 

গৃহ প্রদানকারী, ৬ মন্ত্রে মরুত্গণের সৃজনকারী এবং ৯ম মন্ত্রে 
সব্প্রকার কল্যাণকারী বলিয়া রুদ্রদেবের স্ততি ও উপাসনা 
বর্ণিত হইয়াছে । 

এঁ বেদের ২য় অষ্টকের, ৭ম অধ্যায়ে ২য় মগুলের ৩৩শ সৃকের 
১ম' মন্ত্রে রুদ্রকে মরুত্গণের ৃজনকারী, শষ্ঠ মন্ত্রে মরুত্রূপে,, 
৮ম মন্ত্রে মুর্যারূপে, ৯ম মন্ত্রে বুরূপ নামে, ১ম মন্ত্রে জগত 

রক্ষাকরপে পাওয়া যায় । বহুরূপ শিবেরই অন্য নাম | 

' খখেদের ১ম অষ্টকের ৩য় অধ্যায়ে ১ম মগুলের ৪৩শ নুক্তের ৭ম, 
৮ম, ১ম মন্ত্রে সোম দেবতার স্ভতিবিশেষ। উহাতে সোমদেবতা 

শিব নামে খ্যাত হইয়াছেন | শিবেরই নাম সোম এবং সোগেরই 

নাম়ু শিব । সোমদেবতা শিবের রূপান্তর। ৪৪শ সুক্তের ৫ম মত্রে 
অগ্রিদেবতাকে বিশ্বপালক, বিশ্বের ত্রাণকর্তী গুণ্যজ্ঞনিব্ণাহকরূপে 

.২য় অষ্রকের ৫ম অধ্যায়ে ১ ম ুক্তের ৬ষ্ঠ মন্ত্রে অগিদেবকে রুদ্র- 
রূপে ঈশ্বর.নামে, ব্য সুকের ১ম মন্ত্রে ভাহাকে,সব্বডিতজ্ঞ নামে - 



রা 5 মীমাংসাতত। 

'পাওয়ী যাইতেছে । ইহাতে অস্থি যে রুদ্রের পানর, তাহার 

স্সার সন্দেহ নাই। রুদ্র শিবেরই নামান্তর | যেহেতু হিপ্ছুরা জা- 

“নেন যে, রুদ্রের নামও কপদ্দী? শিবের নামও কপদদী। 

ও'তৎনৎ। 

ও খথেদায় নমঃ। 

মহউগ্রায় ভবসে তুৰৃক্তিৎ প্রেরয় শিবতমায়পশ্বঃ গির্বা- 

হলে গির ইন্জায় পৃরর্ধেহিতন্বে কুবিদংগবদেৎ। ৬৬০1৫ 

উপলঃ পিতরা বাঁচর শিবঃ শিবাঁভি রুতিভি। ময়োডুর 
দ্বিষেণ্যই সখ! তুশেশে অয় । ২1৮৬৩ 

ভূবো ষজ্জন্য রজনশ্চ নেতার! নৈযুত্তিই সচসে শিবাভিঃ। 

দিবিসুধানৎ দধিষে বর্ষা জিন্বামগ্ে চাঁরুযে হব্যবাহং। ৭৬। 
৪1২ 

পৃক্ষোবপুঃ পিতুমান্লিত্য আশয়ে দ্বিতীয় মাসপ্ত শিবাসুমাতৃষু। 
-তৃতীয়মন্য বষভস্য দোহসে দশপ্রমতিৎ জনয়ংত যোষণঃ। 

২।২।৮। ২ 

অদেবাদ্গেবঃ প্রচত। গুহ যন গ্রপশ্য মানে। 

'অম্বতত্ব নেমি শিবং যত্সংতম শিবো। জহামিস্যাৎ বখ্যাদরণীং 

| নাভিমেমি | ৮1৭৯২ 

স্বাধি নরাবং হদঃ পঞ্চজন্য স্ববী সাদত্রিং মুংচক্ষো গণেন 

মিনং দ্ব দাপ্যোরশিবদ্য.মায়। অনুপুর্বং বৃষণা। চোদয়ংতা । . 
১।৮/১৩1৩ 

আদদ্ধেভিঃ সবিতঃ পাছুর্ভিঘটং শিবেভিরদ্ায পরিপাহিনে গ্ের়ং 

, পৃহিরণ্যগিজ্বঃ সুবিতায় নব্যসে রক্ষামা কি অন্পশং সঈশত |. 

রর 81১1/৯৪1১ 



মীমাংসাতস্ব | ্ ৪৬. 

| মানোমতায়ে রিপবে রক্ষন্থিনে মাঘ শংখায় রীরধ 18. 

. অস্ত্রে ধন্তি গুরনিভির্যবিষ্ট শিবেভিঃ পাৰিপার্থুতিঃ । 
৬1৪1৩৩/৩ | 

অত্রাশিবাং তক্বোধানিমস্যা জরাং চিন্সেনিষ্বতিজ গ্রধীত | 
| ৪1২1১৩।২ 

অয়ং মে হস্তে! ভর্গবানয়ং মে ভগবত্ববঃ অয়ং মে বিশ্বভেষজো হয়ং 

শিবাভিমদর্শন | ৮1১1২৫1১২ 
গ্রতিববানি বত য়তে অশ্রু চক্রল্পক্র দদাধ্যে শিবার্ষে ॥ 
প্রাতঘ্বে হিনবায়তে অন্মে পরেহ্য স্তং নহিমুর মাপ। ৮101৩1৩ 

যোবঃ শিবতমে। রণস্তস্ভা জয়তেঃ হনঃ উশতীরিব মাতরঃ | 
৪ ৭1৬৪1২ 

তং বধবর্ধর়ং তোমতিভিঃ শিবাভিঃ নিংহমিবনালদতৎ, মধন্ছে 
বৃহস্পতিং বৃষণৎ শুরসাতৌ ভারভার অন্থমদেম জিবুং । 

পু ৮1২1১৬৩ 

অশ্বস্বতীরীয়তে সংবভধ্ব যুত্তিষ্ঠত প্রাতরতা৷ সখায়ঃ ৷ 
অত্রাক্হাম যে অনন্নশেবাঃ শিবাধয়মুত্বরে মাভিবাজান,। ' 

৮1১1১৪1৩ 

যাবা, প্রদ্ানি বখ্যাশিবাণি তেভিঃ পোমস্য পিবতং সুক্তস্য। 
5] ৭/২৬1৫ 

যে চ পুর্বাখষয়ে! যে চ নৃত্বা ইন্দ্রং ব্রন্ষাণি জনয়ন্ত বিপ্রীঃ 
অন্মেতে সংতু সথ্যা। শিবাণি যুয়ঃ পাতন্বস্ভিভিঃ সম্পানঃ । 

৫1৩1৬] 

শিবা নঃ সখ্য সংতু জাতান্নজে দেবেমু বুদ্মে। 
সানোনাভিঃ সদনে নন্মিরুধন্1। ৩1৪1১1৮ 



চি ৫ 1 ৪ রা 

নাছ ৬ এ টে রর রং 

কষ, কি ২ 2 
হল ০ লস লি 

পি ক 

॥ ॥ 

ভঃ 

| সীমাৎসাহত চি 

অনা মেথ নজিহিল এষা শিব সথিভাউ তমহামানীৎ |. 

কক্ষ ম্যাহমেক পরস্য হোতোরণু ব্রতামপ জাঁয়ামবেবিং ॥ 

৭1181৩1 

অঘোর চক্ষুরপতি স্োধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সর্বাঃ। 

বীরসুদেব কাম! ফ্যোলা শং নোভব দ্বিপদেশং চতুষ্পদে | 
৮1৩1২৮1৪ 

সখায়স্তে বিল! অগ্ন এতেশিব। নঃ সংতে। অশিবা অভূবন 

অধূর্ধত স্বয়মেতে বচোভিষ্জুয়তে বজিলানি ব্রুবংতঃ | 81১1৪।৫ 

তা অন্মভাথং পয়স। পিশ্বমানীঃ শিৰাদেবী বশিপদা ভবংতু 
সর্কানদ্যো অশিমিদা ভবংতু। | ৫181১৭18 

'অজে। ভাগতপসা ততৎতপসাতংতেশোধেস্তশস্ততুতৎতে অর্চিঃ। 

যাণ্ডে শিবাস্তগ্ছো জাড়বেদস্তভির্বহৈনং সুকতাস্স লোকং। 

৭1৬1২০1৪ 

প্রাপতির্মহ্য মেতারোরাণে! বিশ্বের্দেবৈ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ 
শিবাঃ সভীরুূপনোগোষ্ট মাকস্তা নাং বয়ং প্রজায়া সংসদেম। 

৮1৮1২৭18 

উপত্যাবহ্ি গমতোবিশং নোরক্ষোহনা সংভূতা বীলুপাণী 
সমংধাং্যগ্ত মৎসরাণি মানোবধিষ্টমাগতৎ শিবেন। 

রর ৫1৫1২*1$ 

ব্াঙ্মণাসঃ নর সোম্যামঃ শিবেনোদ্যার। পৃথিবী অনেহসা 

বন পাডুছ্রিতা ০ ব্ধো রক্ষাঁম। কিণে.অবশং যঈশতঞ 

৪1৯ ২৬1$ 

অপ্রযুঙর প্রযুচ্ছন্ডিষস্থেশিবেভিণঃ পাঁ়ুভিঃ পাহিশখৈ:। 

দদেভিনপিততেভিরিতে হনিষিষস্ডিঃ পরিপাহি [নোজা ২২১২৮ 



মীমাংবাতন্ব। রি ৪৫. র্ ] 

পিতুশ্চি দৃধজণনুধাবিবেদব্য ব্যপার অস্থজদ্ধিধেনাঃ1% ::. 
গুহাচরৎ তৎ নখিভিঃ শিবেভিদ্রিংবো। বহাভির্প গুহাবভুক 1 

২1৮/১৪1৪ 

অলোগহিসদোভিঃ শিবেভিঃ মহান্সহীভি ছেতিভিং মনোন । 

অন্মেরয়িং বুলং নংতরুক্র স্ুবাচং ভাগং যশসং কধীনঃ । 

২1৮1১৬1৪ 

অব কবিরাদিতি বি্বন্থান্ত সুসং বন্মিত্রো অতিথি শিবোণঃ। 

চিত্র ভাণুরুষনাং ভাত্য গ্রেহপাং গর্ভঃ প্রন্ব আবিবেশ। 

৫1২1১২।৩ 
এতে স্তোমানরাত হৃতমতুভ্যঃ সম্মাচ শুরোবিতচে হৃণ1ং। 

৫।২।৩০ 1৫ 

সজুদেবেভিরপা$ নপাতং খায়ং কৃধ্বং শিবে। নে। হস্ত । 

৫1৩1২১।৫ 

পরাগ! সেষবশং কাচ্চিদাত্বণে নিতংরেকনে। অমর্ত্য অল্মাক। 
_পুবধবিতা শিবোভব মংহিষ্টে। বাজনাতয়ে | ৫1৭1৩৩)৩ 

অগ্ধে মন্মানিতুভ্যৎ কং ঘ্বতং নজ্ভুহব আসনি। 
সদেবেষু প্রচিকিদ্ধি তং হ্যপি পুর্ঝঃ শিবোদুতো! বিবন্বতো 

লভংতামম্তকে বমে। ৬৩২২৩ 

সস ইন্দ্রঃ শিবঃ সখাশ্বাবক্ষোমদ্যবমৎ উর্ধারেষ দোহতে। 
৬।৬1২১৯ - 

স্বনে! রত্রহং তনেং ভ্রস্যেং দে শিবঃ খা হওসীংহযংতে 
সমিত্পে বিবোমদে যুধযমানাস্তেকে সাতো। বিবক্ষসে | ৭1৭1১২।৪ 
:-- স্োমং বে আদা রুদ্রায় শিকয়েক্ষয় ঘীরায় পমগাদিদিইইৰহ। 



৪% মীমাংসাতত্ব । 

যেতি শিবঃ হৃখ' এবয়া মভিদ্দিবঃ মিষক্কি শ্বয়শ! নিকামভিঃ। 
রে ৮181২৪18 

শিবঃ কপেতে ইষিতো! নে। হস্ত নাঁগ! দেবা শকুনোগৃহেু | 

অন্রির্থি বিপ্রো। ভূষতাং হবিধঃ পরিহেতিঃ পক্ষিণী নো রণক্ত,8। 

৮1৮২৩।২ 

পুরাণ লোকঃ সখ্যং শিবং বাং যুবোর্ণবাদ্রবিনৎ জন্কাব্যাৎ 

পুনঃ ক্ম্বানাঃ সখ্যাশিবাণি মধ্বামদেম সহন্ু সমানাঃ | 
৩1৪1৪81 

বায়ে! যাহি শিবাদিবেো বহম্বা জুম্বশ্থ্যং বহম্বমহঃ গৃথুপক্ষ- 
সারথে । ৬।২।৩০1৩ 

অদেবাদ্দেবঃ গ্রচতা গুহাযনপ্রপশ্যমানো অন্থতত্বমেমি। 
শিবং যৎসংতম শিবোজহামিশ্বাৎ সখ্যাদর্ণীং নাভিমেমি | 

ৃ্ ৮1৭৯২ 

খংমংগ্য অ২অ খখেদীয় দ্বিতীয় অধ্যায় 

৭ম মণ্ডলের ১৯শ নুক্ত | 

এতেস্তোমাং নরাৎ নৃতমতুভ্য মন্দ্র্যৎ চোদদতো মগ্যানি | 

 তেষামিজ্দ্রৎ বৃত্ত হত্যে। শিবো ভূসখাচ শুর! হরিতাচ নৃণাং । ১। 

ত্বমন্জে প্রথমো। অংগির1 ধ্বির্দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা । 

তব ভরতে কবয়ে। বিশ্মনপশোহঙজায়তৎ ত মরুতোদ্রাজ দৃষ্টব্যঃ | ১ 

- প্রথমাষ্টক, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩১শ ুক্তঃ 
১ম খক। 

আৈনুপর্থ। অমিনং তঁএবে কৃষেণ্যা। নো নাব বৃষভো যন্দীদং 

শিখাভির্শননয়মানাভি বাখীৎ পতবতি মিই্তন যংত্যত্র | ১141২৭।২ 
উপরঃ পিতবাচর শিষঃ শিবাভিরূতিভিঃ | | 

ময়োভুরািষ়েশ্যঃ সখাসুধেশে অয়]; | ২1৫1৩।৩ 
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সখায়ন্ডে বিবুণ' অগ্নএতে শিবাঁনঃ সংতে! অশিবা অস্ুবনূ । 
অধূর্বত স্বয়মেতে বচোভিঃ খ'জ.রতে রজিনানি ক্রুবততঃ | 

81১1818 -. 

'্সয়ং দেবং সহসা জায়মান ইক্ট্রেণ যুজাপনিমস্তভায়াৎ, 

অয়ং স্বস্য পিতুরাজধানীং ভুরমুষাদ শিবদ্য মায়! । 
$.৭1২1২ 

যে! বাচা বিবাচোহ্ধবাচঃ পুরূসহআ। শিব। জঘান । 

ততদিদস্য পৌং স্যং গৃণীমসি পিতেব যস্ত বিষীং ব1 বধেসবঃ | 
৭1৭1৯1৫. 

মাকির্ণ এন! অখ্যা বিবৌবুস্তবচেং ভ্রবিণদন্য চ,খাষেঃ। 
বিম্বাহিতেপ্রমিতিং দেবজামিব দল্মে তে সংতু সখ্য] শিবাণি । 

ৃ ৭191৯1৭ 

সনোযোবে ভ্রো জোনুত্রঃ সখা শিবোন রামস্ত পাত | 

যঃ শং সং তং যঃ শশমানিমুতী পচৎ তং চস্তবং ততচপ্রণৈষৎ । 
| ) ২/৬।/২%।৩ 

আরে অম্মদমতিমারে অহং আরে বিশ্বাং ছুম্মতিং যন্গিপানি , 
দোষাশিবঃ সহসঃং সুনোঅগ্নে যংদেব আচিৎ সচসেম্বস্তি.। : 

৩৫১১৬ 

মাজল্যে। নৃজ্যতে হ্যেদমুনাঃ কবিপ্রাশস্তো অতিথিঃ শিবোনঃ 

সহত্র শবক্গো৷ রষভত্ত দোজ। বিশ্ব? অগ্নে মহসাপ্রান্যল্যার, | 
৩1৮1১৩২ 

 শিবন্তৃষ্ট রিহাগতি বিভুঃ পোষ উতত্সনা। 
দজ্ে যজ্ে নউদব । ৬1৮1২১1৩ ূ 

অগ্নেত্বংনে। অহতম উভএাতো! শিবোভরা ররূখ্যঃ-। 
বনুরহ্িবনুশ্বর! অচ্ছাপ্ক্ষি- ছামত্বমং রয়িং দঃ 1. .8151১৯1১ 

চে 
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শট ০, 

রহ উভয় অথুত্রতা। দুতোদেবানাং রজনী সমীয়দে 

 বন্েখীতিং সুমতিমাবণী মহেহধ স্মনেক্তি বরূখঃ শিবোভবঃ |, 

৪1৫1১৮1৪ 

যোগৃণতা মিদানিথ। পির শিবঃ খা সত্ব ন ইন্দ্র স্বলব। 
৪1৭1২81২. 

সাঁমবেদীয় 

আরণ্যসংহিত1!। ৯1 ১১ 

অধিপ+4 ভাই। গিত্রপ4 তাই। ক্ষত্রপ+ তাই। স্বপতাই । 

ধনপতাই । নাং মাঃ1 মন্যুহ! রত্রহা। নুর্য্যেণ স্বরাড, যজ্জেন 

মথবাদক্ষিণাস্য প্রিয়াতনু রাজ্ঞাবিশং দাঁধযর | 

বষভত্ত ই বৃত্রেণ সচীপতিবন্মেনগয়ঃ 
পুথিব্যা স্থণিকোগ্সিনা 1 বিশ্বংভূতম | ভ্যভবে! | 

বাঁরুন। বিশ্বাঃ । গরজাভ্যপবথ। বষ্ট কারেণাদ্ধ 

ভাক্। যোমেন সোমপাঃ। বমিত্য। পরমেস্বীরে 

ফেব দেবাঃ 1 দিবিষদঃ | শ্থছতেভ্যো বো । দেবা 

দ্রেবেভ্যোনমহ ॥ যেদেং। অন্তরিক্ষ সদঃ | স্থতেৎ। 

যেদ্দেং। পৃথিবোষদঃ | স্ছতেং। যেদেৎ। অপন্ু- 

যদঃ । স্থতেং 1 যেদেং। দিক্ষুলদঃ | স্থতে*। বেদেং 

আশাসদঃ। স্থতেং । অবজ্যামি বধন্থনোবিতেমন্থ্াং 

 অধামসি স্বততান ইহ অন্যুভাং ইভাভ়া ২৩। ৭ 

ইং বিশ্বভুতৎ ॥ বুয়! ।৩। 'আউবী | ন1! ২৩৪ । মাঃ 

বিপু তাই। মিত্রপ তাই। ক্ষব্রপ। তাই। গবপতাই ॥ 

পধনপতাই। 'নামাঃ1. নমউত্ততিভ্য শ্চোব্বানেত্যম্, অসো. 



মীমাংলাতত |. 7. ৪৯ 

নোষক্ষিভাশ্চোপবীত্বিভ/স্চ নমো সাজোভ্যষ্চ 
গ্রতিপাদনেত)শ্চ নমঃ 1 প্রবিষ্যক্সশ্চ 
প্রবাদিত্যশ্চনমঃৎসরঙ্গশ্চ তনারিভ্যশ্চ নময্রী | 

তেভাম্চ শর়িভ্যশ নমভিষ্ট্গ শ্চোপতিষ্টভ্যশ্চ 
নমে। যতেচ বিযতেচ নমঃ পথেচ বিপথায়চ। 

অবজ্যামি বধস্বনে। বিতে মন্তুৎ নয়ামসি স্বড়তাৎ 

ন ইহ যুয়ো । আউবা | নামা । ১৯ 

অধিপ 4 তাই । এবং পশ্চাৎপাঠ নমোন্মায়ন 

নোররপতয় একাক্ষায় চাবপন্নাদায়চ নমোনমঃ। 

রুদ্রায় তীরবদেন। মস্থিরায়। স্থিরধস্বনে নমঃ 

প্রতিপঙ্দায়চ পটরিণেঠ । নমন্ত্রিয়মবকায়চ 

কপদ্দিনেচ নমঃ | আশ্রয়েভ্যশ্চ। প্রত্যা শ্রয়েভ্যশ্চনমঃ | 

ক্রব্ভাশ্চ | বিবিক্ষেভ্যশ্চ নমঃ নংবুতেচ বিরুতেচ | 

অবজ্যামি | বধস্বনে| ঘিতে মন্তাং ন়ামসি ম্বড়তাৎ 
নইহ। অম্মভ্যং ইড়াভায় ইদং বিশ্বস্ভুতং 
যুয়ো আউবা নামাঃ। ১০ 

সামবেদীয় আগ্নেয়পর্ধ দ্বিতীয় অধ্যায় 

তৃতীয়দশক্তি। 

আবে রাজান মধ্বরন্য রুদ্রং। হোতারং। সত্যবজং রোঁদ- 

ম্যো। অগিৎ পুরাতনক্লিন্তোরচিত্বাদ্ধিরণ্যরূপমবসে কৃথুধবং | ৭ 
তৃতীয় অধ্যায়। | 

, এষতে রুত্রভাগঃ সহ ন্বগ্রান্িক যাতু বুযন্য হ্বাহা এষ্তে রুত্র-. 
ভাখ আখুত্তে পন্থঃ। ৭ 

অবরুদ্র মদীমহ্য বদেবন্ত্াস্বকং খা নে। বলা সন্করদাথা নঃ. 

তয় সন্ষরদাখা নোব্যবসায়াৎ.। ৪৮ 



* শীমাংসাতত্ব 

. ভেষজমবি ভেষজক্ষবেহশ্বায় পুরুযায় ভেষজং সুখম্মেষায় 

মেষ্টে। ৫৯. 
এতঘ্বেরুদ্রাবসং তেন পরো! মুজবতীতীহি। অবততধস্বা! ' 

পিনাকাবনঃ কৃত্তিবাবা। অহিং সতম্বঃ শিবোহতীহি ৬১। 
ত্র্যায়ুষং জমদগ্রে। কশ্যপন্য ত্র্যাযুষং । যদ্দেবেষু জ্যায়ুষং | 

তন্নোবস্ত ত্রারুষং শিবোনামানি ম্বধিতি পিতা নমন্তে অস্তমা মা” 

হিংসী নিবর্তয় ম্যাবুষেহমদাযায় প্রজননায় রায়ব্যোষায় সুপ্রজত্তায় 
সুবীর্ধযাৎ | ৬৩ 

বেদে শিব অগ্রিরূপে, বাযুরূপে, চন্দ্র অর্থাৎ গোমরূপে, 
নুর্য্যরূপে, ইন্দ্রাগ্রিরপে, ক্ষিতিরূপে,, জলরূপে এবং শিবরূপে 

রুদ্রনামে অথবা রুদ্ররূপে শিব নামে, অশ্রিরপে শিব নামে, 

সোমরূপে শিবনামে, বায়ুরপে শিবনাষে, নুর্যযরূপে শিব- 

নামে পুজিত ও আরাধিত হইয়াছেন । অগ্নি শিবের রূপান্তর 

বলিয়াই লাগ্্রিক ধধিগণ সর্বদাই হোমগুহে অগ্নি প্রস্থালিত 

রাখিয়া গ্রতিদিন ত্রিকালীন হোম করিতেন এবং অন্্নির অষ্চন! 

'ও রুদ্রের উপাসনাঘার1 পিদ্ধি ও মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতেন। 

বস্ততঃ বেদে বছ নামে, বহুরূপে, শিবের স্ব, স্তৃতি ও উপাসন। 

দ্বহিয়াছে। 

'খথেদে যে রুদ্রাধায়ে শিবের স্ব আছে, যাহা ঝগব বে- 

দোক্ত কুদ্র।ধ্যায় বলিয়া বিখ্যাত, উহা খখেদী ব্রাহ্মণের রষোত- 

সগণশ্রাদ্ধে রুদ্রদেবের পুজা ও হোমের পর পঠিত হইয়া থাকে ॥ 
'লামবেজদ কুদ্রাধ্যায়ে সামসংহিতা বলিয়া যে স্তব আছে, ভাহা 

সামবেদী অ্রাঙ্ষণের রষোৎ্ধর্ শ্রান্ধে পঠিত হয় এবং বভূর্কেদী 

্রাঙ্ষণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যশুদ্রপ্রভৃতি সমস্ত হিন্দুর বষোৎসগরশ্রাদ্ে। 
বনুর্বোদোত্ব- ুত্রাধ্যায়ে শিবের স্তব পাঠ করার রীতি আছে। 



মীমাংসাতত্ব | &১ 

শিবের উপাসনা, শিবের তব, বেদে ওব্যবহারে ষে রুহিয়াছে, 
উহা হিন্দুঙ্জাতিমাত্রই বিলক্ষণর্ূপে অবগত আছেন । এই অৰ- 

, স্থায় শিবের উপাঁলনা, শিবের অষ্টনা, শিবের নামগন্ধও বেদে 
নাই বলিয়া বেদবিরুদ্ধে কোনও ' কথ! বলা কি নমালোচন! ব- 
হির করা নিতান্ত অসঙ্গত। 

(খখ নং ৮*মং ৭অং ১১, ১২ বর্গ )। 

| | ৃ 
* অহং রুদ্রে ভিব্€ মুভির ম্য হমাদি ত্যৈরুত বিশ্বদেবৈ £1 

| | ] | 
অহম্ মিত্রাব প্লণোভ। বিভর্ম হমিক্ান্রী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥ 

টি .. নি নিত দাশ 
€ 

এই স্ুক্তের ভগবান, সায়নাচার্ধ্যক্কত ভাষ্য এই +-- 

“ অহং নুক্তল্য ভ্রপ্্ী ব্ধগাস্তুনী যদ ব্রহ্ম জগৎকারণং তদ্রপা 

ভবস্তী রুদ্রেভী রুদ্রেরেকাগশভিঃ| ইবস্ভাবে, তৃতীয়! । তদাত্বন! 
চরামি। এবং বন্জুভিরিত্যাদৌ তত্তদাত্বন! চরামীতি যোজ্যমৃ। 
তথা মিত্রাবক্রণা মিত্রং চ বরুণৎ চ। .স্ুপাৎ সুলুখিতী দ্বিতীয়া! 
আকারঃ। উভোভাবভুমেব, ব্রন্ষীভূতা৷ বিভর্ষি ধারয়ামি | ই]মী 
অপ্যহমেব, ধারয়ামি | উভোভাবস্থিনাবপ্যহমেব, ধারয়ামি | ময়ি 

” হি সর্বং জগচ্ছুক্কৌ৷ রজতমি বধান্তৎ সন্দশ্যতে | মায় চ জগদা- 
কারেণ বিংবর্ভতে | তাদৃশ্যা মায়ায়া আধারত্বেন৷ অঙ্গস্যাপি 
বরহ্মণ উক্তস্য সর্বস্যোৎপত্তিঃ ॥১।। 

| | | 
গআহং মোম মাহনসম. বিভর্দ্যহন, তষ্টারমূত পুষণ্ ভগমূ.। 

|. | | | | 
অহন্দধামি ভ্রবিঙং হবি আতে সুপ্রাব্যে দিনার হুমথতে | ২ 1» 

$ হা আজানার। চারার 



৫২. শীমাংসাভত্ব | 

আহুনসসাহস্তবা, ষভিযোতব্য | পোমংয়দ্বা শত্রুণ।মা€স্তারং 

দিবি, বর্তমানং দেব-্ভাত্ানং সোমমহমেব- বিতর । তথা তার 
পুতাপি চ পুষণং ভগং চাঁহছমেব- বিভর্ষি । তথা হবিজ্ঞতে হবি, 
রক্তায় সুপ্রাব্যে শোভনং হবিংদেব্খানাৎ প্রাপরিত্তে তর্পয়িত্রে। 
অব.তে ভতর্পনার্ধাদবিতু হত স্ত্রিভা ঈরিতীকার গ্রত্যয়ঃ। চতুর্যেক 
বনে য়ণুদাত্বন্ব রিতয়োয়ণিঃ হ্বরিতোহমুদাত্তসোতি সুপঃ ম্বরি" 

তত্বং। ন্ুম্বতে সেোমাভিষবংকুবতে | শতুরম্ুম ইতি চতুরধ্যা 
উদ্দাতত্বং | ঈদৃশায় রজমানায় দ্রবিএং ধনং যাগফল রূপমহমের 
ধারয়ামি | এতচ্চ ব্রহ্ষণঃ ফলদাতৃত্ং “ফলমত উপপত্বেই। 

৩, ২১, ৩৮৮ ॥ 

ইতাধিকরণে ভগবত্ব। ভাঁব্যকারেণ সমর্ধিতম ॥ ২ 

ৃ | | | | 
অহং রাস্ত্রী সঙ্ষমনী বজুনাঞ্চিকিতুষী প্রথম! র়জ্ঞিয়ানাম,| 

| | | | 
তাম্ মা দেব বাধধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রীস, ভূর্যাবে শয়স্তীম, ॥৩। 

বারে পরে 

ঠ 

অহৎ রাস্ত্রী ঈশ্বরনাটমমে তৎ। গব্ল্য জগত ঈশ্বরী। তথ। 

বন্থুন1ৎ ধনানাং সঙ্গমনী জঙ্গময্রিত্রী। উপাসকান।ং প্রাপস্রিত্রী। 

চিকিতুষী য় পাক্ষাৎ কর্তব্যং পরং ব্রন্ধ তজজ্ঞাতবতী । স্থাত্স 

তয়! সাক্ষাৎ রুতবতী। অতএব. রজ্িয়াণাৎ স্বজ্ছাহণিণাৎ প্রথমা 

মুখা! | যৈব্ুণ বিশিষ্টাহং তাং মাৎ ভূরিস্থাত্রাং বছভাবে 
প্রপধক্মসাবতি্ঠমানাং ভুরি, ভূরীনি বঙ্থুনি ভূতজাতান্যাবে, 

শয়ন্তীং জীব, ভাবেলাত্বানৎ প্রবেশয়ন্তী শীদ্বশীং মাং পুরুত্রা বহুযু 

“মেলেবু বাদধুঃ £ দেবং বিদধতি কুব-স্তি। উক্তপ্রকারেণ বৈ 



মীমাংসাতত্্ব। ০ 

রূপোণাব্ স্থানাৎ। র়দ্যৎ কুরবত্তি তৎসর্বং মামেৰ্ কুর্বস্তীজ ধঃ ৩1 

| | | | * 
সয়া সো অন্নমত্ত য়! বিপশাতি রঃ প্রাণিতি য় ঈং শৃণাতু।তমূ। 

| | 
অমস্ভতবে 1 ' মাও উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদিবন্তে বঙদামি॥ ৪1 
খারা, পারার বায়ার বরই ০ 

য়োহস্সমত্তি স ভোক্ত, শক্তিরপয়1 ময়ৈ বাম । য়স্চ বিপ- 
শাতি। আলোকয়তীত্যর্থঃ। য়শ্চ প্রাণিতি শ্বাসোচ্ছসাদি 
বাশাপারৎ করোঠি লোঙপি ময়েব,। য়শ্চোক্কং শৃণোতি | আঃ 

শবণে | আহবও শু চেতি আ্ধাতোঃ শৃভাবও | য় ঈর্বশীমন্তয়ামি- 
রূপেণ স্থিভাং মাং ন জানস্তি তেহমন্ত বোইমনামান। অজানন্ত 
উপক্ষিয়ন্তি। উপক্ষীণাঃ সংসারেণ হীন। ভবস্তি। 

মনেরৌণাদিকন্প্রত্যয়ঃ | নঞ. ষমাসে ব্াভায়েনাস্তো- 
দাতত্বম.। য়দ্ধা ভাবে. তু* প্রত্যয়ঃ | “ততো বছত্রীহৌ নএঃ 
সুভ্যামিত্যুত্তরপদাস্তোদাততূম। মামমন্ত বে মঘিষয়জ্ঞানরহিতা 

ইতার্থিং | হে শ্রুত বিশ্রুত সখে শ্রুধিনয়] বক্ষ্যমাণং শুণু। ছান্দসো! 
বিকরণস্য লুক্। 'শ্ শৃণু পূরুরভ্য ইতি হের্ধি ভাবঃ | কিৎ 
তচ্ছে।তবংামূ । শ্রদ্ধিবআ্। শুদ্ধি শ্রদ্ধা | তয়া যুক্তমূ। শ্রদ্ধা- 
রস্তেন লভ/মিত্যর্থঃ। শরদভ্তরে। রুপসর্গ বনধত্বিরিষ্যতে । পাঃ বাং 

১, 8, ৫৭, ২। 
ইতি অঙ্ছব্দস্যোপসর্গ বদ্র্তমানত্বাদ্ুপসর্গে ঘোং কিরিতি 

কি প্রতায়ঃ। মত্র্থায়ো বঃ। ঈদৃশং ব্রহ্গাত্মকৎ বস্ত তে তৃভ্যং 
বদামি। উপদিশামি ॥ ৪ ॥ হু 

| | | | 
অহমেব, শ্বয়মিদং বং্দামি জুষ্টন দেবে, ভিরুত, মান্থুেভিঃ। 



1 মীমাংমাতত্ব। 

৯ ॥ | 
রা কাময়ে তত্তমুগ্র, কূণোমি তম, ব্রহ্ধাণৎ তম্বষি স্তং 

তি গজ বর ১০০ টিসি 1 

আুমেধাম ॥ ৫11 

অহং শ্বয়মেবেদং বস্ত ব্রন্ষাত্বকং বদামি। উপদিশামি। 

দেবে ভিদ্রেবৈরিক্্াদিভিরপি জুষ্টং েবিংম্ । উত্ভাপি চ 
মান্ুষেভির্নুক্ক্রপি ভুম্। ঈদৃধস্থাত্মিকাহৎ কাময়ে যং পুরুষং 
রক্ষিতুমহং বশঞ্চামি তৎ তং পুরুষমুগ্রং কণোমি | সর্বেভ্যোহধিকং 

করোমি | তমেব, ব্রাহ্মণং আস্টারং করোমি। তমেবধিমতীক্রি" 
যার্থ দর্শিনং করোমি । তমেব সুমেধাং শোভনপ্রজ্ঞং চ 

করোমি॥ ৪ || 

| | 
অহং রুদ্রায় ধনুর! তনোমি ব্রহ্দ্বিষে শরবে হস্তবণ উ| 

| | | 
অহং জনায় সমদও, কূণোম্যহন্দ্যাব] পৃথিবী আবিবেশ 1৬৪ 

১১০০০ যেটি রত 

(ইত্যষ্মস্য সগ্তমে একাদশো বি ॥ ) 
পূজা ত্রিপুব বিজয় সময়ে রুদ্রায় রু্রস্ত | যষ্টযর্থে চতুর্থী |, 

* মহাদেব ্য ধনুশ্চাপ মহমা তনোমি। জ্যয়া ততৎ করোমি। 
কিমর্থং। ব্রন্ষদ্বিষে ত্রাক্মণানাং ছ্েষ্টারং শরবে শরুং 
হিষংকৎ ত্রিপুর নিবাসিন মনরৎ হস্ত টব. হত্তং হিংলিতুম্। 
হাস্তেস্তমর্থে সেসেনিতি ভবৈ, প্রত্যয়ঃ | অন্তশ্চ তবৈ... 
মুগপদিত্যাদ্ন্ত যোহুি পছদাত্ত্বং। শু হিংসায়া- 
মিত্যন্মা ছন্ব জি হীত্যাদিনে! প্রত্যয়ঃ। ক্রিয়া গ্রহণং 
কর্তব্যমিতি কর্ণ; সমপ্রদানন্বাক্তুর্খী। উশব্দঃ গুরকঃ। 



সীগাংসাতত্থ ! ৫ 

আঅহমের: সমদং সমানং মাগ্ন্ভাপ্মিরিতি সমৎ সংগ্রামঃ$ 
-স্তোতৃজনার্থং শকুভিঃ সহ নংগ্রাম মহমের, কণোমি করোমি। 

খা! দ্যাব] গৃথিবীদিব্ঞ বাতা সতয়াহসেহয 
বিবেশ প্রবিউবভী॥ ৩। রর 

| | | 1. 
অহ লুবে, পিতরমন্য মুর্ধন্মম যোনির পক ১ স্তঃ অমুক্রে। 

পর | পি 

(ততো বি. তিষ্ঠে ভুবনান্থু বিশ্বোতামুন্দ)ং বন্মশোপ স্পূশামি | ৭৪ 

দ্যৌঃ পিতেতি শ্রুতেঃ পিতা দেটাঃ । পিতরং দিব মহৎ সুবে-! 
প্রশ্থুবে জনয়ামি । আত্মন আকাশঃ সম্ভৃত ইতি শ্রুতেঃ| কুত্রেতি 

তদাহ। অন্য পরগাত্মনে। মূর্ধন্ মুর্ধন্যুপরি । কারণ ভূতে 

তশ্মিন,হি ব্যিদাদি কার্ধাজাতং সর্ব বস্ভুতে তন্তু পটইব.£ মম 
চয়োনিঃ কারণং লমুদ্রে ৷ সমুদদ্রবৃন্ত্ম্থাস্ভুত জাত নীতি সুত্রঃ 
পরম্সাত্মা ৷ তন্মিন, অপস্ুব্যাপন শীলামসুধীর তি ঘম্তন্মধো রঙ্গ 
টচৈতন্তং তন্মম কারণমিত্যর্থঃ | যত ঈদুগ- ভূতাহমল্মি ততে। 

হেতোর্বিশ্বা বিশ্বানি সর্বাণি ভূবলানি ভূতজাতান্নুপবিশা 
নিতিষ্ঠে। বিবিধং ব্যাপা তিষ্ঠামি | সমব রবি ভযঃ স্ক২ ইত্যাত্মনে 

পদ্দম। উতাপি চামূৎ দ্যাংবি প্রারুইদেশেহবস্থিতং স্বর্গ লোক্ন্। 
উপলক্ষণমেতৎ | 

এতম্ুপলক্ষিতং রৃৎস্গং বিকারজ্গাতং বন্মণ! কারণদুতেন 

মায়াক্সকেন মদীয়েন দেহেনোপ স্পৃশামি 1 য়দ্বা,অস্য ভুলোকন্য 

ৃ রন নাপর্যহং পিতরমাকাশংলুবে,। নমুদ্রে জলধাব, পণ ্বকেঘন্ত- 

আর্ধ্যে মম যোনিং কারণভূতোহস্ভণাখ্য খাবিরবর্তে। যাস 



৪৯ সীমাংমাতদ্ব। 

ফবেইন্তরিক্ষেইপা ল্ময়েড দেব শরীরেষু মম কারণভূ তং ব্রহ্ম চৈতন্তং 

বর্ততে। তত্োহহং কারণাত্মিকা নতী বর্বাণিভুবনানি ব্যাপ্পোমি 

আন্াৎ নমানমূ । ৭। 

| 
অক্কংগেল, বাত ইব- প্র বামারভমাণ। ভুববানি বিশ্বা। 

মরার আারাদাজ 
০০ ০ এ খাটমেসর, 

| | 
পরো দিব! পর এনা পৃরির্ষৈণভাব হী মঠিনা সম্বভূব, ॥৮ 

বিশ্বা বিশ্বানি সর্বাণি ভুবলানি ভূতজাতানি কার্য্যান্ভারভমাণা 
কারণরপেনোৎপাদয়ন্তাহমেব পরেণানধিষ্টিত। ম্বয়মেব, প্র বমি 
প্রবর্তে। বত ইব। যথা বাঁতঃ পঢরণ। প্রেরিতঃ সন্ স্বেচ্ছয়ৈব্ 

প্র বাতি তত্বৎ। উক্তং দর্বং নিখময়তি । পরে? দিব । পর ইতি 

সকারস্তং পরভাদিত্যর্থে বর্ভতে যখাধ ইত্যব স্তাদর্থে। তদেযোগে 
চ ভূশীয়। নর্বত্র দৃশাতে ' দিব আকাশন্য পরস্তাৎ এন] গৃথিবা। 
দ্বিতীয়াটোঃ স্বেন ইতীদম এনাদেশঃ । অস্যাঃ গৃধিব্যা | দ্বিতীয়া 
টৌঃম্বেন ইতীদদম এনাদেশঃ | অস্য।ঃ 'পৃথিববাং পরঃ পরস্তাৎ। 

যাবত পৃথিব্যোরুপাদানমুপলক্ষণং। এতদুপলক্ষিতাৎ বর্বাদ্িকার 

জাতাৎ পরস্তাদ্বত্তম[নাসজ্োদানী নকুটনথত্রন্গচৈতন্যরূপাহৎ মহিন! 

মহিদ্ৈতাবস্তী শংবভুব.। এতঙচ্ছন্দেনোক্তৎ বর্বং পরাম্বশ্যতে । 
এক্ৎপরিমাণমন্যাঃ | রয়তদেতেভাঃ পরিমাণ ইতি বতুপ,| আ। 

বর্বনান্স ইত্ত্যাত্বমূ । সর্বজগদাত্মনাহং সন্ভুতান্মি। মহচ্ছন্দাদি- 
মনিচি টেরিতি টিলোপঃ। ততঃ তৃতীয়ায়। মুদত নিৰভিম্বরেণ 
তন “উদাতত্বমূ। ছ।নদচুষ! মলোপঃ ॥ ৮ ॥ (ইত্াইমস্য সপ্তম 
দ্বাদশে। ব্গঃ) ০1 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 
'ক্কষ্চচরিতের গ্রশ্থকার যে শিব এবং ইশবসম্প্রদায়ের উপরে অপ- 

বাদ চাপাইয়াছেন, এইক্ষণ তাহারই সমালোচনা করা কর্তবা,-- 
কথ প্ররুত কি অপবাদ? 

আর্াৎ ক্লষ্চরিতের গ্রন্থকার এ গ্রন্থের ২৫০ ও ২৫১ পৃষ্ঠায় 
কহিয়াছেনঃং মহাভারতের সময়ে বা পুর্বে শিবপুজার পদ্ধতি 

ছিলনা! | মহাভারতের পরহইতে শিবপুজ আরম্ভ হইয়াছে । 

£খবেরা আপনার দেবতাকে বড় করার উদ্দেশ্যে, মহাভারতের 

দোহাই দিয় শিবমাহাত্র্য মহাভারতের নানাস্থানে প্রক্ষিগ করি- 
মাছে ইত্যাদি | * 

গ্রন্থকার বৈষ্ণবগ্রন্থে সর্বনিয়ন্তা বিঝুকে পাইয়াছেন, তাহাতেই 
তাহার এ কথা; তবেই গ্রন্থকারের কথা এই হইল যে, শিব নুতন 

অতি ক্ষুদ্র দেবত1। যদি শিব নূতন ও ক্ষুত্র দেবতা হইয়া! থাকেন 

এবং যদি ভীহাকে বড় করিলে ঠশবসম্প্রদায়ের শ্বার্থ থাকে, তাহা, 
হইলে তাহাকে বড় করার উদ্দেশ্য হইতে পারে, যদি শিব পুরাতন 

ও খুব বড় দেবতা হইয়া থাকেন এবং তাহাতে যদি শৈবসম্প্র- 

দ্লায়ের কোন স্বার্ধ না থাকে, তবে মহাভারতের দোহাই দেওয়ার 
ও মহাভারতে শিব-মাহাত্ব্য প্রক্ষিও করার আর দরকার ছিল 

না। মুতরাং দেখ। সঙ্গত যে, শিব অতি ক্ষুদ্র ও নূতন দেবত! 
কিন্ত! এবং তাহাকে বড় করার উদ্দেশ্যে মহাভারতের .দো-. 

হাই দেওয়ার ও মহাভারতের নানাম্থানে শিমাহাসা প্রক্ষিগ্. 
“করার কারণে শৈববন্প্রদায়ের স্বার্থ ছিল কি না ? .. : 

..এসন্বান্ধে শৈবেরা কি বলেন, তাহা জানি না। কিন্ত মি 
/ 
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দেখিতেছি $ কথাটা নিতান্ত অন্যায় ও অমঙ্গতরূপে শৈবসন্প্র- 

দায়ের উপর অন্ুমানে আক্রমণ কর! হইয়াছে । 

যদিও গ্রন্থকার বর্তমান নাই, কুক তাহার গ্রন্থ বর্তমান আছে।' 

কথাট। ধর্মের উপরে বিশেষতঃ অতি উচ্চ শ্রেণীর লিখকের লিখা, 
কিন্তু ধর্মসন্বন্ধে বিশেষরূপে তত্ব না করিয়া সন্দেহ উদ্দীপিত 

করিয়। দেওয়া সঙ্গত হয় নাই $ সুতরাং হিন্দুসম্প্রদায়ের অবশ্য” 

কর্তব্য যে, কথাট। বিচার করিয়। ধর্মের উপর এ প্রক্ষিগ্ত াবি- 
লত। বিদূরিত করিয়! মন পরিক্ষার করা। 

শিব যে অতি পুরাতন ও অদ্বিতীয় দেবত। ও পরত্রন্ধ তাহা 

আমি এই পুভকের প্রথম অধ্যায়ে বেদোক্তপ্রমাণে দেখাইয়াছি, 

তৃতীয় অধ্যায়েও ষে তর্কের মীমাংসায় গুরুতর প্ীমাণ সমন্তের 

সমালোচন! হইবেক, তাহাতেও এই অধ্যায়ের তর্কের মীমাৎসা- 

সঈশ্বন্ধে, বহু কথাই প্রস্ফুরিত হইবে । 
আপনার দেবতাকে বড় করিলে ও বড় করার জন্য পুস্তক 

রচন। ও যেসমস্ত পুরাতন পুস্ভক আছে, তাহাতে রচন! প্রন্ষিণ 

করা ও স্থানে স্থানে বক্তৃতাদ্ধারা সাঁধারণকে উপদেশ গ্রদান 

করিলে সম্প্রদায় বর্ধিত ও গঠিত হইতে পারে | এইরূপে সম্প্রদায় 
' বদ্ধিত হইলে, স্বার্থ সেই সম্প্রদায়ের না গুরুগিরির ? এই প্রশ্শের 

উদ্ধারে অবশ্যই বলা যাইতে পারে, স্বার্থ কেবল গুরুগিরির, তন্ন 
শিষ্যগিরির কিছুই স্বার্থ নাই। বেদে, তন্ত্ে, পুরাণে শৈবশাক্ত 
ধর্প্রচারেরও উপাস্য দেবতা ও উপাননাপদ্ধতি প্রকাশ করারও 

হ্যবস্থা্নাই। কোনরূপ লক্ষণদ্ধার! চিনিয়া লওয় ভিন্ন ক্লৈব-। 
শাক্তেরা কখনও জনসমাজে প্রকাশ করিয়া! বলেন ন! যে, তাহার! 
ইশৈব কি শাক্ত। শৈবশাক্ষের পরস্পর ধর্দ্বের পরিচয় ন| 
থাকাতে তাহাদের মধ্যে বন্প্রদায়গঠন ও সা্্রদায়্িকত।' নাই। 
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বৈষ্ণরধর্মদের উপর শৈবশাক্তের কোনওরূপ সাদ নাই! 
ভঁছাদের মধ্যে অনেকে ভক্তিনহকারে নিয়ত শালগ্রাম চক 

,অঙ্টনা করেন, দোল, জন্মাষ্মীব্রত, উপবান, সত্যনারায়ণ সেবা 
ও "হরির 'লুট ইত্যাদিদ্বারাও বিষু্র অর্চনা ও প্রীতিনম্পদিন 

করিয়। থাকেন। প্রকৃত বৈষ্ণব ও বিঞ্ু/ুর উপর শৈবশাক্তের 
কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। বক্তন্তা ও উপদেশাদিদ্বারা মোহিত 
করিয়] বৈষবধর্্মাবলম্বী লোকদিগকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিতে 

, শৈব ও শাঁক্তের চেষ্টা নাই। শৈবশাক্তের কোন উপদেষ্টা 
বৈষ্ববনন্প্রদায়ের কাহাকে কখনও শৈবশাক্তধম্মে দীক্ষিত করেন 
নাই, করার ব্যবস্থাও শৈবশাক্তধর্মে নাই, বরং নিষ্ধে আছে! 

বৈষ্বসস্তান শৈবশাক্তের শিষ্য হইতে এবং ঠশবশাকের 

গুরুও টৈষ্বসন্তানকে দীক্ষাপ্রদান করিয়া শিষ্য করিতে পারেন ' 

না অর্থাৎ ঠবষ্বসন্তানকে শৈব কি শাক্ত মন্ত্র দিতে পারেন 

নাঃ এই অবস্থায় যদি কোসও গৃহী বৈষ্ববসম্তান উপস্থিত হইয়! 
শৈবশাক্তের গুরুর নিকটু দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইতে 
প্রার্থনা করেন, তবে তাহাতে ' শৈবশাক্তের গুরুর নিয়ম এই ষে,. 

এ নবাগত দীক্ষাপ্রণাঁকে প্রথমতঃ গুরু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া 

লইবেন, তীহারা কোন অ্প্রদায়। তাহাতে নেই প্রার্থী বৈষ্ণব- 
সম্প্রদায় হইলে, তাহাকে উপেক্ষা করিবেন। তথাপি যদি শিষ্য 

হইতে সেই প্রার্থীর একান্ত আগ্রহ হয়, তবে শান্ত্রো্ত পরীক্ষা" 

বারা জানিয়া! লইয়া তাহাতে যাহ ধার্য্য হয়, তদনুপারে বিষুঃ 

বা কুষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন; ইছাই শৈরশাক্তের গুরুখিরির 

ব্যবস্থা । এই আবস্থায় শৈবশাক্ের গুরুর্গিরিরও"কোন স্বার্থ থাকা 
অর্থাৎ, বৈফবসভানকে শৈব শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত করার বাবস্থা ৪. 

নিম নাই মুতরাং শৈবসম্্র্ায় বৃদ্ধি বা গঠন. করার জন্য 
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কোন ত্থুর্ঘ পাওয়া খেল না অথবা কখনও কোন বৈষ্ষসন্তানকে 

শৈবশাক্তের গুরুমহাজারা শৈবশাকমন্ত্রে দীক্ষ। গরদান করিরা। - 
শিষা করেন নাই; সুতরাং শবশাক্তসম্প্রদায়ের অথবা তাহা" 

দিগের গুরুশিরির কোন স্বার্থ নাই, তবে শৈবের। যে আপনার 

দেবতাকে বড় করার জন্য কি স্বার্থে কি উদ্দেশ্যে মহাভারতের 

দোহাই দিয়! মহাভারতের স্থানে স্থানে শিবমাহাত্বা প্াক্ষিপ 

করিয়াছেন, তাহার মূল কারণ যাহা গ্রন্থকার অন্ুম(ন করিয়াছেন, 

তাঁহা াবান্থ হইতেছে ন1। যখন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোক- 
দিগকে টশৈবশাক্তমন্ত্রে শিষ্যকরার বাবস্থা শৈবশাক্তের গুরুখিরির 

নাই ও শৈবশাক্তধর্ম্ম এচারেরও ব্যবস্থা নাই, তখন কিজন্য কি 

স্বার্থে শিবমাহাস্ বৈষ্বগ্রন্থে প্রক্ষিগ্ড করিয়া শিবের ও শৈব- 

লপ্প্রদায়ের কলঙ্ক ঠৈবেরা। করিয়াছেনঃ এমন অগস্তব এবং 

সঙ্গত কথ! কখনই হিন্দুর! গ্রাহা করিতে পারেন না । বদি বৈষ- 

বকে ব্রাঙ্ষণ হওয়ার ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে বৈষ্বসম্প্র- 

হ্ায়কে শৈবশীকত করার ব্যবস্থা হইতে পারিত, তাহাহইলে গ্রন্থ 

কারের এ অনুমান সঙ্গত হইতে পারিত। কারণ ভিন্ন কার্ধ্যের 

উৎপত্বি হয়না, ইহা ন্বতঃসিদ্ধ কথা । 

্রান্মণনস্তান বৈফব হইলে, ভাহার যেরপ' উচ্চগৌরৰ নষ্ট 

হয় ও বেদোক্ত কার্য্যে অধিকার থাকে না» দেবশর্মণ কহিতে 

পারে না, দাস বলিয়। পরিচয় দিতে বাধ্য হয় । শৈবধর্ম্দ শিব- 

মাহাত্ঘ্য বৈষবপ্রন্থে প্রক্ষিগ্ত করিলে, সেইরূপ উচ্চগৌরব নষ্ট 

হওয়ার কথা, ইহ! শৈবের| বিলক্ষণ বিবেচনা! করিতে পারেন + 

' জুতরাৎ হারা কখনই-মহাভারতের দোহাই দিয়া শিবমাহাক্ষ 

ইফবগ্রস্থে গ্রক্ষিণত করেন নাই, ইহ। প্ররুত্বই শৈবসপ্প্রদায়ের ও 

শিবের অপবাদ হইয়াছে। 
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ক্লুফচর্িতের গ্রন্থকার শিবকে ছোট ও অতি কু জনিয়াছেন 

কিসে? এক্ষণ তাহারই অনুনন্ধান করিয়া দেখা! আবশ্যক |. 

শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব' এই যে. পঞ্চ উপাসক 
ইহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ধরণের উপদেষ্টা অর্থাৎ 
গুরুখিরির ক্ষমতা ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য কোন জাতির নাই। পঞ্চম 
শ্রেণীর ধর্দ্দের (টবঞ্ণরদিগের ) উপদেষ্টা অর্থাৎ গুরুগিরির ক্ষমত! 
নুপ্রাদ্রি নানাজাতীয় বৈষবের ও নানাজাতীয় লোকদিখের আছে । 

যে ধর্মের গুরুগিরির ক্ষমতা নীচজাতীয় লোকদিগের আছে, 
নেই ধন শ্রেষ্ঠ, যেধন্মের গুরুগিরিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন 
জাতির ক্ষমত1 নাই, সেই ধর্্দ নিম্নতর নিম্ন এমনু উল্টা ব্যবস্থা 
বর্তমান অময়ের উপযুক্তই ধটে। 

্রনথকারু-.শিবর্রে কি কি কারণে অথবা কিকি কর্মে ছোট 
জানিয়াছেন,ফদি বুঝিতে হয়,ত€ব-শিবর পূজাছারা, মতা কুর্িৰ ? 
যুর্কেদোক্ত প্রমাণে, পাওয়ীষায়, ব্রন্গা, বিষ্ুর অহমিকায় শিবের 

লিজমুক্তি প্রাদুভূতি হইয়াছিল যথার্থ, কিন্তু চতুর্থ পুরাণে জানাযায় এ 

লিঙ্গমূর্তির শেষ নীম জানিতৈ বিষু, শ্বেতবরাহরূপে শ্র্চারি 

হাজার বত্মরপর্য্যন্ত অতলজলে গমন করিয়া ও ব্রন্ধা হংসরূপে 

অসময়পর্য্যসত উর্ধে গমন করিয়াও যখন ভর্ঘ ও অধোদেশের' 

শেষ সীমা পাইলেন না, তখনই সেই লিঙ্মমূত্তির ত্ববস্ততি ও 

অর্চনা! করিয়াছিলেন (বিষুঃ) এবং সতা, ভ্রেতা ও দ্বাপরযুগের 
পৃথিবীতে অনন্ত কোটী হিন্ছুর অনস্ত কোটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত ও 
প্রতিষ্টিত হইয় রহিয়াছেন ও নিয়ত আচ্চিত হইতেছেন |, এতভিতন 
বাহ্ষণ ও হিন্দু্রলোকেরা প্রতিদিন পার্ধিব শিরলিক গলঠিত 
করিয়া অগ্টনা করিতেছেন ১ একাদশ পুরাণে পরমা৭ রহিগ়াছে, 

উহা. নিগুব্রদ্ষের অর্চন! 1. ইহা] ভিন্ন শিরের :প্রতিসুর্তিরও. 
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প্রতিষত্মরে বন্যা পুজা, কালবৈশাখী পূজা! বছদিনব্যাপক, 
পুর্বে ইহা অত্যন্ত জাাকজমকে »ম্পর হইত এবং এখনও 

অনেকস্থলে হইয়া থাকে । এ পুজ! উপলক্ষে পুর্বে বুলোক 

জিন্বায় বানাম ফুড়িত, পৃষ্ঠে বড়শী ফুড়িয়া তাহাতে রশি 
বধিয়! গাছে ঝুলিয়া ঘুরিত, এই দৃশ্য অতি ভয়ানক ছিল। শক্তি 

পুজ। শরৎ ও বসন্তে শিব ও শক্তি পূজার মত এমন জাকজমক 

ও আমোদ আন্কাদের বড় পুজ। আর নাই। শিবের অষ্টমুত্তির 
পুজাঁও যার পর নাই মহিমাব্যগক । যাহার অষ্টমূর্তির পুজা- 

পদ্ধতি ও মাহাত্ব একাদশ পুরাণে কথিত হইয়াছে, তিনিই 

পরব্রন্ম,একথা (বেদসম্মত, সুতরাং পূজায় শিব সকলের বড়,নমন্তের 

শ্রেষ্ঠ, সমস্ত দেবের বড়, সমস্ত দেবের ঈশ্বর । 

যদি বড় বুঝিতে হয়, আননঘ্বারা তবে ব্রিদেবের আসন অর্থাৎ 

€তিবেদোক্ত প্রমাণে) ত্রন্ধা, বিষ ও শিবের আসনের দ্ছান দুইগী, 

একগী বেদোক্ত প্রণবে অপরটী উপাষকের ন্বদেহে। প্রথমোক্ত 

আসনের অর্ধাৎ বেদোক্ত প্রথবের লিঙ্গে ব্রন্ধা, বিযুঃ উর্ধে নাদ- 

বিন্যুরূপে মহেশ্বর | প্রণবে নাদবিদ্ছুরূপে আছেন বপিয়াঁই 

প্রথবের ঈশ্বর ওষঙ্কারনাথ নামে বিখ্যাত জ্যোতিলিক্দ আদিম 

বৈদ্বিককালের অথব! তৎপুর্র্ধের মহাতীর্ঘরূপে অদ্যাপি বর্ড- 

মান'ব্রহিয়াছেন। দ্বিতীয় আসন উপাসকের ন্বদেহে |. ্রাহ্মণাদি 

ব্রিবর্ধের ভ্রিবেদোজ -সন্ধ্যোপাননায় উপাসকের নাভিতে ব্রক্ষার 

হৃদয়ে বিযুরও ললাটে শিবের স্থান, লৃতরাং দ্বিবিধ আমনে শিব 

অভ্ভি উচ্চ, অতি বড়,্সতি মহান্। 

. ছি ঘড় বুঝিতে হয়, সন্ধার! তবে বেদে বাহার র প্র- 

যাহ সর্বদিক্রূপ বাস, তদপেক্ষা! বড় ও শেষ্ট'বসন আর কাহার 

ঠক কইতে পারে ?.. লুতরাৎ বন -ব্যবহারেও শির সকলের. 
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বড়, বিশ্বব্যাপক বিশ্বাধার বেদের প্রমাণেই তিনি বিশ্বরূপ | 
* “যদি বড় বুঝিতে হয়, নামে তবে বেদোক্ত প্রমাণই শিবের 

“অনস্ত নাম, তন্মধ্যে মহেশ্বর, মহাদেব, কু, ত্রযস্বক, শিব, শঙ্কর, 
ভব, তাঁর, আশুতোষ, দিগন্বর, ব্যোমকেশ, ভূতভাবন, ভূত" 

নাথ, দেব দেব, কর্তা, বিশ্বেশ্বর, ওকফ্কারেশ্বর, জগদাতা, জগৎপিতা, 
সব্বধ, ঈশান, ঈশ্বর, পরক্রক্ষ। বিশ্বরূপ, বিশ্বপালক, বিশ্বকর্মা, 

বিশ্বনাথ ইত্যাদি নামগুলি অপরিসীম মাহাত্ব্ব্যপক ॥ বিশ্ব- 
* দেবগণ তাহার শরীরে অবস্থান করেন বলিয়া! নাম হইয়াছে 
বিশ্বরপ। অগ্নি, জল, আকাখ, বারু ইত্যাদি ভূতগণের অঙ্টা বলি- 
ফ্লাই তিনি ভূতনাথ নামে গ্রলিদ্ধ। বেদে ভূতনাথের অন্য অর্থ 
আতা ও পরমাত্ব। | 

জীবগণের জন্ম ফুতারূপ বন্ধনহইতে ত্রাণ করেন বলিয়া বেদে 
তাহার নাম হইয়াছে তার, আকাশ-বাহার কেশ আকাশর্যাপী, 

চন্দ্র সুর্যের কিরণ তাহার কেশ বলিয়া নাম হইয়াছে ব্যোমকেশ, 

ত্রিলোকের পিত। ব্রিলোকপালক বলিয়াই তাহার নাম ত্রান্বক, 

ভ্রিলোক যাহার নেত্র ভূঃ ভূবঃ ম্ব অস্বক ইত্যাদি ত্র্যস্বক নামের 
ত্রিবিধ অর্থ | সমস্তের অ্রষ্টা1! বলিয়া তাহার নাম ভব, ইত্যাদি 
নঁমেও শিব সকলেব বড়, সকলের শ্রেষ্ঠ, এমন শ্রেষ্ঠ, এমন বড় 
আর নাই। তিনি যেরূপ শ্রেষ্ঠ, যেরূপ বড় তদনুরূপ বর্ণন। ক্র] 
দেবতারও অগাধ্য | নামেও শিব সকলের বড়। | 

বদি বড় বুঝিতে হয়, অধিকারের ব্যাপকতায় তযে শিব অ- 
মূর্িতে বিরাজমান আছেন বলিয়াই বেদ? স্থতি, মহাভারত” পুরাণ, 

উপপুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদিতে শিবের অষ্টমৃস্তির পুঙ্জাপদ্কতি বিরতি 
' রহিয়াছে । ; ক্ষিতিক্ূপে শিব, জলরূপে শিব, বায়ুরূপে শিব, অগ্নি-. 

রূপে শিব, ু র্ধযারূণে শিব, নোমকূপে শিনঃ আকাশরণে শিব, যজ্ঞ 
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| সৃতি শিব রর অষূর্তিকপে স্বা বিরাজমান বহিয়া স্প্ 
অঞ্ঠা; ও পাতাল সমস্ত চরাচরে শিবের একাধিপৃত্য । দেব, দনির, 
গন্ধ, কির, নাথ, নর, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও বক্ষা্দি স্থাবর 
জঙ্গম সমন্তই শিবহইতে উৎপর হইয়াছে, সমস্তই অষ্মূর্তে হজন- 
পালন করিতেছেন, সুতরাং ম্যায় এবং যুক্তিনঙ্গতকারণে সমস্ত 
চরাচরে একমাত্র শিবেরই অধিকার, জগতের একী অগুমাত্রও 
শিষাধিকারের বছিভূতি নহে । 

হুষ্টিস্থিতি ও লয় শিবের ইচ্ছাধীন,শিব যে মুহুর্তে তাহার অষ্টমুত্তি 
স্বীয় শরীরে মিশাইয়া লইবেন,তনুহুর্থেই হষ্টিরাজোর ধ্বংস হইবে। 

অতএব হৃষ্টিস্িতি ও প্রলয় একমাত্র যেই অধিতীয় পরত্রহ্ম শিবে 
রই ইচ্ছাধীন; এতাবভায় শিব সর্বাধিকারী কর্তা নামে অভিহিত । 

যদি বড় বুঝিতে হয়, গুণে তবে বৈদিক "প্রমাণেই শিব ব্রিগু- 

পাস্বক+বাহার গুণে হৃজন,পালন ও পোষণহইতেছে,বাহার প্রসাদে 

ও বহার সেই অষ্টমৃত্তির পঞ্চ ৃর্তিহইতে পঞ্চভূতাত্মক জীবদেহের 

বিকাশ হয়, বাহার প্রপাঁ্দে জীবদেহ "পুষ্ট ও রক্ষিত হইতেছে, 

বাহার কৃপায় আমরা চন্্রনুর্যোর আলে। পাইতেছি'ীহার প্রনাঙ্জে 

. অস্নি,জল ও বান্দারা প্রাধারণ করিতেছি, যাহার পায় রোগে 
শুধধ পাইয়? পুনর্বার স্বাস্থ্য লাভ করিতেছি, যাহার অনুকল্পয 

গুণে দেহে বল ও ইস্ত্রিয়াদি পরাণ্ড হইয়াছি, যিনি আত্মার আত্মা” 

রূপে সমস্ত জীবের হুদয়ে বিদ্যমান ও সমস্ত পথে রক্ষকরূপে বি- 

রাঞ্জমান রহিয়াছে, যিনি খিশ্বচরাঁচরে সর্বপ্রকারে বর্বজীবের 

মক্ষল ধিধান. করেন বলিয়া শিবনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন + ই 

চরচর গুরু বিশ্বাস নমন্তশুশেও সর্বাপেক্ষা, বড় সেই জগকাযা 

আখাৎপিতার গুণ এরপ্ঠই বড় অই বীর ঝেঃ দাহ লিখিয়া শেষ ' 

বকিবিতে মত্ত অময়েরও সাধ্য নাই' 1. 



'ঈীাংসাতিত্ব । .. ষ্ঠ 

-খর্দি বড় বুধিতে হয় শক্তিদ্বারা তবে দেখদেব মহাদ্েে অনন্ত 
রক্তিসম্পর বলিয়াই একা ঘাতে ত্রিপুর ও ভ্রিভুবনবিজয়ী অগণিত 
জিপুরাসুরগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন । তিনি অনস্তশক্তিসম্পন্ন 
ধলিয়াই অনস্তশক্তিরপিনী, জগজ্জননী নগেন্দ্রনর্সিনী ভাঁহার 
গেছিণী। রণস্থলে বিপক্ষের অমোঘ ব্রন্ধান্ত্র টৈষ্বান্তপ্রস্ভাতি 
দিব্যান্ত্রসকল গ্রাস করিয়! ব্যর্থ করা, সেই অনন্তশক্তিসম্পন্ন মহে* 
শ্বরভিন অন্য কোনও দেবের ক্ষমতাধীন নহে । সুতরাৎ শক্তিতে 

শিব সমস্তের বড়, সমস্ত জগৎ দেই অলীম শক্তিশালী দেবদেবের 
ভুজদণ্ডাশ্রিত বলিয়াই বেদে তাহার নাম হইয়াছে, হিরণ্য বাছ+ . 

লেনানী। ফাহার বাহুর আশ্রয়ে সমস্ত জগৎ রক্ষিত, তিনিই 
হিরণ্য ঘাহুসেনানী । 

যদি বড় বুঝিতে হয় মূর্তিদ্বার! তবে বেদেই শিবের অনস্তূর্ভি । 
বিশেষতঃ একাদশ পুরাণে শিবের যেসমস্ত মূর্তির কথা রহিয়াঁছে, 
তন্মধো ছুইগি ভয়ানক মুন্তির কথা প্উল্লেখ করা যাইতৈছে। 
শিবের একভীষণ মূর্তির গলদেশে বিষুধর সেই কুর্্মররাহনৃসিৎ- 
হের সুণ্ডমাল পরিধান নৃসিংহেরচর্,এই মূর্তির ধ্যান,পুঁজা, মন্ত্রাদি 
স্বতন্ত্র) দ্বিতীয় মূর্তির এক হস্তে ব্র্মার শবদেহ অন্য হস্তে বিষুঃর 

শবদেহ ইহারশ পুজা মন্ত্রাদি দ্বতগ্রী। সুতরাং মূর্ভিতে শিব, 
কলের বড় । বিশেষতঃ দশদিক যাহার বজ্র, যিনি দিগগ্বর- (১) 

মূর্তিরূপে বিশ্বব্যাপক, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের বড়। 

যদি বড় ঘুঝিতে হয় দয়! ও ক্ষমাগ্ডণে তবে বষ্বদিগের 
ঞ্রমভভাগবতে শমুদ্রমন্ছনের বিবরপরচীধাহা আছে, যে গ্রশ্থ বৈষণব- 

(১) বেছে হিনি বিশ্বরূপ বিশ্বব্যাপক দিকৃলমন্ত তঠহারই অস্থর়, সাং 

ভিনি দিগন্বর। . 



(সঙ মীমাংসাতত্ব। 

শ্লিল বূলিয়া স্বীরূত, তারা গরতিপন্ন হইতেছে, সযুক্রমস্থানে 
অপরিমিত বিষ উৎপন্ন হওয়ায় দেবদানবমানবাদি সমস্ত কৃষ্টি 
ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। তাহাতে দেবগণ ভীত ও. 

কম্পিত হইয়া মহাদেবের ল্মরণ লইলে, মহাদেব ষমুদ্রমস্থনোনভূত 
্মপরিগিত হলাহল বিষ পান করিয্না হষ্টি রক্ষা করিয়াছিলেন, 
বিনি শস্থনের উৎপার্দিত বিষ গ্রহণ করিয়। হি রক্ষা করিয়াছেন, 

অস্থত, উচচৈত্রবা, কৌন্তুভপ্রস্থতি অমূল্য বন্ত সমস্ত ন্যায় ও 
যুক্তিসক্ষতকারথে ভীহারই প্রাপ্য, তিনিই তাহাতে দ্বত্ববান,। 

দয়া! ও ক্ষমাগুণে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এহেন অপরিমীম 

দয়! ও ক্ষমা্ড৭ মহাদেবের ভিন্ন অন্য কোনও দেবের হইতেই 

পারে না। সুতরাং দয়! ও ক্ষমাগুণে শিব অদ্বিতীয় । 
বদি বড় বুঝিতে হয় মহিমায়, তবে হিন্দুর নিতান্পাঠা মহি- 

দুঃভবে, 

« অতীতঃ পম্থানং ভব চ মহিমা! বাঁউমনসয়োরতদ্ব্যাবৃত্যা 
যং চকিতমভিধতে শ্রগতিরপি। 

স কপ্য ভ্তোভব্যঃ কতিবিধগুণঃ কল্য বিষয়ঃ পদেতবর্বাচী- 

নে পভতি ন মন$ কম্য ন বচঃ | ২ 

উদ্ধত বঙ্গীনূবাদ যথা, 

প্রভূ কেহই তোমার মঠিম। বাকাদ্ারা বর্ণন করিয়া শেষ ক- 
রিতে পারে না৷ এবং মনোমধ্োও ধারণ করিতে পারে না বেদও 

চকিতাস্তঃকরণে তয়ং রূপে ধ্জামার মাহাত্য কীর্তন করিয়াছেন, 
বের তোমার হ্বরূপধর্ণন করিয়া মনঃক্ষোভ নিবারণ করিতত 

পারেন নাই $ জুতরাৎ কে ছোমার মহিস! বর্ধন করিয়। স্তব ক- 
রিচ্ডে পারে ? এবং কেই বা! তোমার অনস্ভগুণের ইয়ত্ব|। করিতে 
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সঙ্গ হয় ? তুমি কাহারও বুদ্ধির বিষয়ীভূত হও না % তথাপি 
তোমার “ চন্দ্রশেখরাদি ” মনোহরমূত্তি চিন্তা করিলে, তোমার মা- 
হাত্বাশ্ব্ণনে কাহার মন ও বাক্য আসক্ত না হয় সকলেই 

মনোবাকো তে।মার অনীমগ্ডণকীর্ভণে অভিলাষ করিয়া! থাকে । 
আমিও সেইপথের পথিক হইয়। যথামতি তোমার কিঞিৎ মহিম! 
নংকীর্তণে প্ররত্ত হইয়াছি। 

* অপিচ উল্লিখিত স্তোত্রে_ 
“ অসিতগিরি সমংস্যাৎ কঙ্জলং সিন্ধুপাত্রং 
স্ুরতরুবর-শাখ! লেখনী পত্রমু্রবা । 
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদ সব্্বকাঁলং 
তদপি তবগুণানামীশ পাঁরং নযাতি 9 ২ 

উদ্ধত বঙ্গানুবাদ যথা, 
হেঈশ! যদি কষ্পপর্ধপরিমিত মলী হয় এবং সমুদ্র যদি 

সেই মসীর আধার হয়, বীণাপাণি বাঙ্গেবী যদি সুরদ্রমের 
শাাকে লেখনী এবং গধিবীকে পত্র করিয়! সর্কদ। তোমার 

মহাত্্য লিখিতে থাকেন, তথাপি তোমার গুণবর্ণন করিয়! শেষ 

করিতে পারেন না। 
*  ক্ুঞ্চচরিতগ্রন্থকার যে উদ্দেশ্য ধরিয়াছেন, ন্যায় ও যুক্তি- 
সঙ্গতকারণে তাহ! খ।টিতেছে না| মহিক্সঃস্তব শবদের নিত্য" 
পাঠ্য; ইহার ছাত্রিংশ স্তোত্রে গৃধিবীকে পত্র ও সমুদ্রকে মসীর 
আধার করিয়া! যদি দ্বয়ং নারদ সুরদ্রুমের শাখাতে সর্বকাল 
লিখেন, তথাপি বাহার মাহাত্ম্য লিখিয় শেষ করিতে পারেন নখ, 

বিনি পররক্ষ, সর্বব্যাপী ঈশ্বর, যাহার অনস্ত মহিমা সর্কোন্চ 
আনন, যিনি সর্বপ্রকারে বড়, যিনি সর্বভূতের নর্বাদেবের ঈশ্বর, 
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তাহার আর বড় হওয়ার র বা, ছিল কি ? অথবা বেদে, তকে, 
প্রাণে বাহার অনস্ভমহিম। সর্কেচ্চলীমায় রহিয়াছে, ভাহার, 
| আবার মহাভারতের কফোহাই দেওয়ার ও মহাভারতে মহিমা” 

যাহাজ্া প্রন্ষিগ্ত করার দরকার পরিয়াছিল কি ? সুতর1ং সগঞ্জ 
কারণে রুষ্*তরিতগ্রস্থকারের উল্লিখিত অনুমান, নদ্দেহ ও 

কল্পন। সম্পূর্ণ অগাতুক | বিশেষ বেদে, তত্ত্রে। পুরাণে শিব" 
মাহাত্ম্য যেরূপ উচ্চলীমায় রহিয়াছে,তদপেক্ষা মহাভারতের শিব" 

হবাহাত্ময উচ্চদীমায় উঠে নাই । মহাভারতের পুর্বে অর্থাৎ আদিম। 
£বদিককালে অথব। সত্য, ত্রেতা, ছ্বাপরযুখে সমস্ত হিন্দুর! যে, 
শৈবশাক্ত. ছিল, শিবপুজা, শিবস্থাপন ও শিবগ্রতিষ্ঠা করিত, 
তাহার বিশেষ প্রমাণ অনন্ভকোঠী হিন্দুকর্তক পৃথিবীতে অনস্ত- 
কোটী শিবলিক্ প্রতিঠিত হইয়। রহিয়াছে । এই শৈবধর্্দ বেদোক্ত 

ইহ! কখনও বভ্ভৃতামূলক নহে । ইহা! প্রচার অথবা উপদেশ- 

দ্বারা গঠিত হয় নাই, বেদ্যোক্ত ক্রিয়াই,ইহাঁর মূল, অধুনা এ এই ধর্ম, 

উছিষ্ন হওয়ার তিনচী নাল হইয়াছে ।যেমন জলপূর্ণ জলাশর়ের' 

জল নাল কাটিলে বাহির হয়, ফেইবূপ এই ধর্মহইতে একটী নল 

কাটিয়া নেওয়া হইতেছে । চতম্যের সময়হছইতে বৈষরধর্দে 

ভিতীয় নাল কাটিয়া নেওয়া! হইতেছে । বৌদ্ধধর্ম ভূতীয় নাজ! 

ফাটিয়া নেওয়া হইতেছে । ব্রান্ষধর্ণে জুতরাৎ শৈবধর্, বিলুপ্ত", 
প্রায় বিশেষতঃ শৈবশাক্ধর্্দে লোক জুটালের ও সম্প্রধায়- 

| শবঠমের কিছ ধর্সগ্রচাঁরের কোন বিধিব্যবস্থা নাই, বরং নিষেধই 

- আছে: অপিচ বৈফব, বৌদ্ধ কিনা ত্রা্মধর্মের কোন ব্যক্তিকে, 
4 ইখহশ্যধর্ত ভুক্ত করিয়া ঘওয়ারও কোন ব্যবস্থা নাই, এ. 

| অবস্থায় কি স্বার্থে, কি কারণে, কি অভাবে মহাভারতের দোহাই: 
কি শৈবেরা . শিরমাহাত্্য : বৈষুরগরন্থ .মহাভারতে. খ্রনগিঞ্জ 
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কয়িবেন, এখন অন্যায় ও অসঙ্গত কথা হিচ্ছুর। গরছণকরিতে 
ারেল না। 

মহাভারতের প্রয়োজনেই খহর্ধি রির়ার ব্যাষদেক 
য্বপুর্বক প্রকুততত্বে শিবমাহাস্া মহাভারতে বর্ণ করিয়া 
ছেন কিনা, এক্ষণ তাঁহারই সমালোচনা করা আবশ্যক। নেই 

বিচারে কি কি কারণে শিবমাহাত্জ্য যহাভরত্ের কি কি প্রয়ো" 

জনে লাগিয়াছে, তদ্দিষয়ের আলোচন? করা যাইতেছে ।' তাহার 
,প্রথমকারণ এই যে, কুষাঞ্জনের একাত্তায় পুরাতন খাঝি 
নরনারায়ণ বলিয়া মহাভারতের স্থানে স্থানে বণনা রহিয়াছে । 

শব্দকল্পদ্রম ও প্রক্কৃতিবাদ অভিধানে নরনারায়ণ, এক বলিয়া 
লিখিয়া সেই একহইতে নয়নণরায়ণ দ্ধুই মৃত্বির মূলকারণ শ্লিখি- 
ঘনাছে এক বিষুঃর নৃসিংহমৃষ্তিকে মহাঁদেব সরভমুহ্তিতে দ্িখণ্ 
করেন | একাদশ পুরাণে নৃনিংহ গ্রহ্াদকে রক্ষা করিয়া! 

€বতাদিগের উপর অত্যারার আরম্ত ধরায় ব্রন্ষা, ইন্দ্রগ্রভৃতি 

দেবগণ দেবদেব মহাদেবের নিকট নৃদিংহের প্রতিকুলে অভি 
যোখ উপস্থিত করিলে, মহাদেবের আদেশে তদীয় অংশীভূত 
বীরভদ্র ভৈরব, সরভমৃত্তি ধারণ করিয়। হৃসিংহকে দ্বিখণ্ড করেন, 
তাহার নরখণ্ডে নর, গিংহখতণ্ড বারায়ণ এই ছুই খষি উৎপক্ন 

হইয়া বন্ছকালপর্য্যস্ত কেদারপর্বতে যহাদেষের তপয্যা করেন । 
অদ্যাপি সেইপর্বাতে ফরনারায়ণ খধিঘয়ের এুতিমূর্ঠি এবং ডীঁহা- 

দের কঠোর তপঃপ্রভাঁবে শিৰ কেদারনাখ নামে জ্যোতিলিক্ 
মহাতীর্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ শব্দকল্পক্রমে, গুকতিবাছ 
অভিধানে, একাদশ পুরাণে ও অন্যান্য পুরাণে, উক্ত নরমারায়ণ 
খবিঘয়ের উৎপদ্ধির কারণ গায় একরপ, মূলের কিছুতেই প্রভে্ 
'নাই। যেই নর অঞ্চুন, নার এক, একবিফুর হনিংহমৃষ্থিকে 
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ছিখও বরিয়। নরনারায়ণ ছুই খধির অস্টা মহাদেখ । মেই লর- 
মারায়ণের গাহাত্বা মহাভারতে আনিতেই নরনারায়ণের অঙ্টান 
মাহাত্ধা প্রক্ৃততত্বেই মহাভারতে আসিয়াছে । 

দ্িত্রীয়কারণ মহাদেবের অংশে ছুর্াসামুনির জন্ম, এই 
ছুর্বানামুশির পরিচর্যা করিয়াই কুস্তীদেবী ভাহাহইতে বর ও 
মন্ত্রপ্রাণ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ কুস্তী ইচ্ছা! করিয়! এঁ মন্প্ারা যে 
দেবতাকে সঙ্গমার্থ আহ্বান করিবেন, জর্বাসার বর ও মন্ত্রগ্রভাবে 
্াহাকেই পাইবেন, ইহাই মহাভারতের মূলবীজঃ এই মুলবীজ- 
হইতেই হুর্্যদেবের ওয়সে কুল্তীর প্রথম সন্তান মহাবীর কর্ণ, তৎ- 

পর পঞ্চপাণ্ডৰ অর্থাৎ পাঙুর ক্ষেত্র পুত্র ধর্মহইতে যুধির্টির, 
রারুহইতে ভীম, ইন্দ্রহইতে অঞ্জুন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়হইতে 
নকুল ও নহদেবের জন্ম। যে শিবের অংশরূপী ছুর্বাসাছার! 
মহাভারতের মূলবীঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে, সেই শিবের মাহাত্স্য 
প্রক্ষিগন। গ্রকুততত্বেই ব্যাসদেব মহাভারতে প্রকটিত করিয়াছেন, 

বিজ্ঞপাঠক ইহ1 বিবেচন1 করিবেন | , 

ভুতীয়কারণ মহাদেবের অষমৃত্তির পঞ্চমূর্িহইতে ভারত, হহি* 

অন্ধক ও ভোঁজবংশীয় সমস্ত রাজগণের, কর্ণ ভ্রোণ, অস্থথমা, 
দুষ্যোঁধন, ছুঃশানন, বুধিষ্টিরঃ ভীম, অজ্জুনঃ নকুল ও সহদেব- 

প্রভৃতি সমস্থ যোদ্ধবর্গের এবং উভয়পক্ষীয় সমস্ত সৈনিক ও 

হস্ত, অশ্বপ্রভৃতি জীবগ্রণের পঞ্চভূতাত্বক জীবদেহ গঠিত হইয়া- 

ছিল; বিশেষতঃ ব্জুর্কেদ মাধান্দিনী শাখার যোড়শ অধ্যায়ের 
$৪ কণ্ডিকায় বেদাধাঁপক সতাব্রত লামন্রমিমহাশয় শিবের 

, (উপ্লাগুসেম*নাতের অর্থনলিখিয়াছেন, জতগামী সৈনিকশ্রেবীতে 

(১) রু্ধের নাঁধ যে শিঘ এবং শিখের নাম যে কত এবং ক্ষত্র ও শিব 

থে এক, ইহ! আমি প্রধন অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছি। 
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বিদামাল এঞ্ানতরধগ নামের অর্থ লিখিযাছছেন, ক্রতগীসী রখ- 
প্রণীত বিদ্তগান ? “খুর” নাঁষের অর্ধ ুদ্ধবিখারদগণের হৃদয়ে 
বিদ্যমান, “অবভেদী”, নামের অর্থ শ্ুহদয়তেদী প্রহরণে বিধ্য- 
মান, এই অবস্থায় ভাঁরতযুদ্ধের সময়ে বিনি এরপে রণস্থলে বিদ্য- 
মান ছিলেন অথবা! ধাহার অবশ্য থাকার কথা বেদের প্রমাণে, 

যিনি সর্বজীবে, সমস্ত অস্ত্রে, সমস্তবস্ততে' বিরাজমান, যেই শিবের 
মাহাক্য মহাভারতে থাকিবে না, এমন অনঙ্গত বিবেচনা! করিতে 
'বেদব্যান সক্ষম হইয়াছিলেন নাঃ সুতরাং শিবমাহাত্া যত্বুপূর্বাকই 
প্ররূত তত্বে মহাভারতে লিখিয়। গিয়াছেন। ৃ 

চভুর্থকারণ--পূর্কার মস্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ বর্পানিরত 
ছিলেন, তাহার। বেদ অধায়ন ও যজুর্কেদদোক্ত টত্রকালীন সন্ধ্যে” 

পাসনা করিতেন, বেদ এবং বেদোক্ত সন্ধ্যোপালনায় নাভিতে, 

্রন্ধা,. হৃদয়ে বিষুঃ ও ললাটে শিবের ধ্যানাদি পাঠ করিতেন । 
ইহাম্বারাই দেখিতেন, মহাদেবের পদতলে' বধু ও ব্রন্ধা। অবস্থিত | 
এতদ্বারা জানিতেন, মহাদেব 'সর্মনিয়ন্তা ঈশ্বর | তাহার! ত্রিস- 
স্যার শিবকে পরক্রক্ম, বিশ্বরূপ, বিন্বপাক্ষ ইত্যাদি নামে মন্ত্রপাঠ- 
পূর্বক নমস্কার করিতৈন॥। যিনি ললাটে ধ্যেয়, তিনিই বটেন 
মূলদ্দেবতা, যিনি মূলদেবতা৷ উপাঁনক তাহারই। সুতরাং পূর্বকারি. 
সর্নন্ত রাজগ্রণ শৈব ছিলেন । ভাহার! খিবের উপারণাই করি 
তেন, তৎকালীন রাজশ্নণের' ইতিহাসেও তাহাদের সমস্ত কর্ম 
কাঁগই লিপিবদ্ধ থাকা আবশ্যক মনে করিয়! ধ্যাসদেষ মহাভাঁ-. 
রতে সৃপতিগণের উপান্যধ্রেবত1, মহাদেবের মাহাত্মা যতবপূর্বাক 
বনি! করিয়া খ্িয়াছেন। 

' ...পোে্ছম কারণ এইমে,মহাঁদেব ও মহাদেবীর মাহাস্িঃ ভার-. 
'তাখ্যাে বর্ধিত হওয়াতে বস হইয়াছে মহাভারত. পঞ্চ. 
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ছেদ | থ1-খখেদে রুদ্রাধায় শিবের ভব, যজুর্বেদে রদ্রাধায় 
: ্বহৎ সামে.'রুজের স্তব বেদের মূল; সেইকারণে উহ। ব্রাহ্মণের 

 নিতাপাঠা, অদ্যাপি কাশীতে উহা নিত্য পঠিত ও বযোৎসর্গ, 
আদ হিন্দুদের টাদিক পুরোহিতের রুদ্রপুজা। ও হোম করিয়! 

 ভাহাদিগকর্তক রুজ্্রাধ্যায় শিবের শ্তব পঠিত হইয়া থাকে । বেদ* 
ব্যাস ইহা বিবেচনা করিয়। তারতাখ্যানকে মহাভারত ও পঞ্চম- 

বেদরূপে পরিণত এবং গণা, মান্য ও খিখ্যাত করার উদ্দেশো 

ভারতাখানে মহাদেব ও মহাদেবীপ্প মাহাত্য প্ররুততত্বেই 

বণ”ন! করিয়াছেন। 
ষষ্ঠকারণ--মুধিষ্টির পৃথিবীর সম্রাট, ছিলেন, তাহার সাম্রাজ্য 

মঠমঙ্দিরে অনস্তকোচী শিবলিঙ্গ ও খক্তিমৃহ্ঠি তীর্ঘরূপে বিদ্যমান 
থাঁক। দর্শন করিয়। তৎ্সমন্তের ইতিহাম জিজ্ঞানা। করিয়াছিলেন । 
জিজ্ঞাসার কারণও বটে $ তীর্থ-মাহাক্ো উক্ত ইতিহাস কহিতে 
গুনিতে প্রকৃততত্থেই শিব*মাহায্্য গহাভারতে বণিত হইয়াছে । 

সপ্তম কারণ এই যে,_-পুর্বে দেবতার! সমুদ্রমন্থনে অন্বতোৎ্- 

পাদন করিয়া! অমরতার অভাব সেই অস্বতদ্বারা সৌভাগ্যের 
'অতাবলক্মী্যারা অর্থের অভাব কৌস্তভমণিছয়া, এীশ্বর্ষ্যের 

' অন্ভাব এরাবত ও উচ্চৈতবান্বারা, চিকিৎসকের অভাব ধন্বস্তরী- 

খ/র! পূরণ করিয়।ছিলেন, সেইরূপ ভারতাখ্যানেও ধর্মের অভাব 

পুরণজন্য গ্রন্থকার গ্রস্থরচনার লময় বিবেচনাপুর্ক বক্সনহকারে 
শিবমাহাত্বা সন্নিবেবিশিত করিম্নাছেন। 

অষ্টম কারণ এই-_মহছাভারতে ব্যাসদেব বদি শিবমাহাত্া ন! 
' লিখিতেন, তবে .থাকিত €কবল ভীগ্ম, ড্রোণ, কর্ণপ্রভৃতির খাু- 
বঙগাশ্রয়ে পাঁগুবদিগের উপর ছুর্যযোধনাদির পাপাচার, কুম্তীর 
কতকগুলি উপস্বামী, আর থাকিতি পিতাপুন্রের এক উপপদ্ধী- 
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কুম্তী ও মান্্রীর অষ্টাচাঁর, ব্যাসদেব এই সমস্ত কথা হিবেচন! 
ফরিয়াই মহাভারতের স্থানে স্থানে গ্রন্থের প্রয়োজনে পবিত্র ও 

*পুণ্যগ্রদ মাহাত্াছার! গ্রচ্ছের পাপ্যংখ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই 
মহাভারতে শিবমাহাত্বা আনয়ন করিয়াছেন । 

নধম কারণ এই ষে,--হিন্দুদিগের স্ৃত ব্যক্তির মোক্ষপ্রা্তিজচ্য 

বযেদোক্ত বষোতসর্গশ্রাদ্ধে মোক্ষধর্্ম বলিয়াই বেদোক্ত রঙ্রাধ্যায় 

শিবেন স্তব পঠিত হইয়। থাকে । শিবমাহাত্থ্য মোক্ষধর্্ম বলিয়াই 
' ক্ুদ্্রাধ্যায় বেদের মূল । ব্যাসদেব ভারতাখ্যান রচনা করিতে 

ইহ] বিবেচন। করিয়াই গ্রচ্ছের পাপাংশ ক্ষয়কামনায় এবং ভারতা- 

খ্যানকে ধর্মগ্রন্থ ও পুণ্যপ্রদ করার অভিপ্রায়ে মোক্ষধর্্ম শিব- 
মাহাস্ব্য মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন | নেকালের লোকও 

ধার্টিক ছিল, শিবমাহাত্য সমাবেশ না হইলে; তৎকালীন লো" 
কেরা ভারতাখ্যানকে ধর্গ্রহ্থ বলিয়া ক্নও গ্রহণ করিতেন ন1 
ভারতাখ্যানে দেবদেব মহাদেবের, দুর্গাগঙ্জার এবং শ্রীরুষ্ণের 

মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, বলিয়াই, উহা। পঞ্চমবেদ বর্ণনায় আদিপর্কে 
ব্যাসদেব ব্যক্ত করিয়াছেন। 

দশম কারণ এইযে, পাগুবপত্ধী দ্রপদনন্দিনী পূর্বজন্মে তপ-. 

ক্যাদ্ধার মহাদেবের সাক্ষ্যাৎকার লাভ করিয়। পাচবার “ পতিং 

দেহি পতিংদেহি” বলিয়৷ বর প্রার্থনা! করিয়াছিলেন ; তাহাদতেই 

তাহার পঞ্চশ্বামী হইয়াছে । দ্রুপদরাজ মহাদেবের উক্ত বরপ্রসক্গ 

গুনিয়! পাঁচজনকে এক কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইয়! 

ছিলেন, সুতরাং গ্ররুততত্তেই মহাদেবের মাহাত্্য মহ্ধভারতে. 

আসিয়াছে । 
কঞ্চচরিতের গ্রন্থকার এক স্ত্রীর পর্ম্বামী হওয়ার এই কারণ 

স্বীকার করেন? কিন্ত মহাভারিতের 'পরহইতে শশিধপুজাপদ্ধত্তির 
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গুচলন লেন, মহাভারতের পূর্বাহইতে শিবপুজ! ও শিবের উপা,* 
'সনাপদ্ধতি প্রচলিত না থাকিলে, দ্রৌপদীর পূর্বজন্মের তপস্যা ও 
স্বর লাভের ঘটন। ঠিক হয় কিরূপে? পাঠক ইহা বিবেচন! « 
করিবেন! 

বেধন্ম প্রচার করিয়। অন্প্রদায় গঠিত করার ব্যবস্থা নাই, 
তাছা নুতন, আর বেধর্ম প্রচার করিয়া বক্তৃতা ও উপদেশাদি- 
ছার! গুথমোক্ত ধর্ম্মত্যাগ করাইয়া সম্প্রদায় গঠন করার ব্যবস্থ! 
আছে, তাহ! পুরাতন এমন উল্টা কথা,উল্টা। ব্যবস্থা, একালে ভিন্ন 

সেকালে পোষাইত না | যেহেতু মহাভারতের ষে যে স্থানে শিব" 

মাহাত্য বর্ণিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে বর্ণিত হওয়ার কারণও 

রহিয়াছে । বিশেষতঃ পুর্বে যেমন সতাযুগে রাজ! তখীরথ 

পৃথিবীতে গঙ্গা আনিয়া পাপীদিগের মহদ্ুপকাঁর সাধন করিয়! 

খিয়াছেন, সেইরূপ ভবিষাদ্দশ্শী মহাত্মা! ব্যাবদেব পাপিগ্ণকে মহ! 

মহা, পাতকহইতে পরিত্রাণের জন্য অতি পবিত্র মোক্ষগ্রদ নুধাময় 
বেদোক্ক শিবমাহাত্া ভারতাখ্যানে ন্বাপিত করিয়। গিয়াছেন। 

সুতরাঁৎ ইহা অকুত্রিম এবং মহাভারতের ধর্স্তরঃ ইহাই 

হুমীমাংস। 
৯০০০ 



তৃতীয় অধ্যায়। 
১ম পরিচ্ছেদ। 

শিব হয়েন, বিষুঃর উপাসক, বৈষ্ণব কি বিশু হয়েন, শিবের 
উপানক+ টব এই তর্কের মীমাংসার দরকার কিনা ? বর্তমান" 

সময়ে গানে কীর্ভনে শিবনুর্গার অভিনয় বিঞু ঠাকুরের দাস দাদী" 
রূপে বিধুঃর অভিনয় শিবদূর্গার নমস্য ও উপাস্যরূপে চলিয়াছে। 
এই দুশ্য ও ধারণ] যদি বেদসম্মত ন! হয়,তাহা হইলে ইহা নিতান্ত 

' পাপমূলক,নূতরাং এই তর্কের মীমাংস! হিশ্দুদিগের একাস্ত কর্তব্য! 

কোনও কোনও মহাত্বা বলেন, পঞ্চব্রন্ম ও ভ্রিদেবের কোনই 

গ্ররভেদ নাই। এক অদ্বিতীয় পরব্রন্ষের ভিন্ন ভিন্ন সং্জ্ঞামাত্রঃ কিন্ত 

কথাটা কিনারা হইতেছে না, কেননা! প্ীমস্ভাগবতে ও অন্যান্য 
বৈষ্ঞবগ্রন্থে অত্যন্ত প্রভেদ। প্রীমন্তাগবতে শিব, বিষুঃর ভক্তান্ু- 
ভক্ত পণুপক্ষীর তুল্য । অন্যান্য বৈষণবগ্রন্থেও শিব বিষুভক্ত 
বৈষঃব, বিঝুর চরণ বা প্রসাদ পাওয়ার জন্য লালায়িত ইত্যাদি । 

এইরূপ রচন1 আবার * গানে বীর্ভনেও চলিতেছে, সুতরাং 

অত্যন্ত প্রভেদ। বর্তমানসময্ে শিব উপেক্ষিত ও তাড়িত 
হইতেছেন । 

, যদিও পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত ও অন্যান্যপরস্থে বিষুঃ 
শিবভক্ত শৈব, শিব উপাস্য বিধুঃ উপাঁসক প্রমাণ রহিয়াছে, কিন্ত 
উহ! নাম্প্রদাক্িকতা বলিয়া! শৈবধন্্ম উপেক্ষিত হইতেছে। 

ন্যায় ও বিচাঁরতঃ শিৰ বিঝুতর উপাসক ন হইয়া যদি তাহাগ 
ঈশ্থুর হন, তাহা হইলে শিব বিষুঃভক্ত বৈষ্ণব, বিষুঃর চরণ বা. 
প্রসাদ পাওয়ার জনা লালায়িত হইয়া অনর্থকাল ভীহার ত্ততি 

, ও তপনা। করিতেছেন, এইকথা শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়! গানে 

কীর্নে চালাইয়া অথবা মনে মে এরন্ধপ জাম কা ধারণা করিয়া 



। গত মীমাংলাতত্ব। 

নিশ্চয়ই মহাপাঁতকে নিপতিত হওয়ার কারণ হইয়াছে, সুতর।ং 
' এই কথার বিচারমীমাংসা করিয়া লওয়া হিস্ছুর একান্ত কর্তব্য ।' 
ৃ এই কথার বিচারমীমাৎস! পুরাণ, উপগুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, , 

৷ ভগবদ্গীতা কিন্বা স্্রীমস্ভাগবতের কোনও ব্চনপ্রমাণদ্বার। বর্জত 
ও নর্বাবাদিসম্মভ হইবে না, কেন না এই তর্ক এই সমস্ত গ্রন্থহই- 
 ডেই উপস্থিত হইয়াছে । 
শিব যে, বিষুঃভক্ক বৈষব, এই কথার দলিলী প্রমাণ বিষুদাক্ষে 
কি কি, প্রথমে তাহাই দেখা আবশ্যক । 

১। এই কথার বৃহৎ দলিল হইতেছে, বিষুণর পরমপ 

শ্রীমন্াবতে মনে পরমপদ্দকে মূল দলিল করিয়! ভাগবত রচিত 

হইয়াছে। | 
২। দ্বিতীয় দলিল হইতেছে, বিষ্বক্ষে ভৃগুয়ুনির পদচিন্, 

ভূগুযুনি, অত্যন্ত ক্োধাবি্ হইয়৷ বিষুর বক্ষে পদাঘাত করি- 

যাছিলেন, তথাপি বিষধর ক্রোধ হইল না, ইহাতেই বিষুট হইতে" 

ছেন পরর্রন্ম । 
বিষুর পক্ষস্থ এ ছুইগী দলিলী গ্রামাণের সমালোচনা ও মী- 

মাৎমার সঙ্গে কে ঈশ্বর অথবা পরব্রন্ম ও কে তাহার উপানসক 

ঝা ভক্ত এই গুরুতর কথারও মীমাংসা হইবে । 

ভাগবতকারের লিখিত গ্রন্থে বিষু্র স্বপক্ষে ও শিবের বিপক্ষে 

যেসকল জবানবন্দী রহিয়াছে, তাহ! ভিন্নংরূপে উদ্ধত করিয়া! 

ভিন্নংরূপে বিচার ও মীমাংসা হইবে। 

_ প্রথাম বিঝুর সপক্ষে মূল দলিলী প্রমাণ নমালোচনা ও ্ী- 

মাংলা করিয়া বিষুই পরধক্ষ, শিব তাহার উপাসক বৈষ্ব, ন! 

শিবই পরর্রন্গ বিকু ভাহার উপানক, শৈব, তাহাই অবধারণ করা 

' আবশ্যক হইতেছে । 
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.. হিদিগের মধ্যে. . শৈবশাকিসৌরগ্ানপত্যনচ রেপ এই মে, 
প্ উপানক আছেন, ইহার মধ্যে পূর্বোক্ত চভুর্কিধ উপাসকের 
গুরুগিরীতে আছেন ক্রান্দণ শেষোক্ত পঞ্চম ধর্মের গুরুষিরীতে 
আছেন ব্রাহ্মণশূভ্র প্রভৃতি নানা জাতীয়বৈষবগ্ণণ.। | 

কি দীক্ষিত কি অদীক্ষিত সমস্ত লোককে বৈজবধর্দে নেও, 
যার ব! ভুক্ত করার ব্যবস্থা ও ব্যবহার বৈষণবধর্শে আছে : 

, কত্ত বৈষ্বধর্মটের লোককে এঁ চারিপ্রকার উপাসকদিখের 
মধ্যে নেওয়ার ব্যবস্থা ও ব্যবহার নাই; সুতরাং বলা কর্তবা যে, 
পুরাতন গ্রন্থে রচন। প্রক্ষেপ করার যেস্বার্থ বৈষবধর্শে আছে, 
সেই স্বার্থ শৈবশাক্ত, নৌরগানপত্যধর্শে নাই, অডএব বফারশ 
ধর্মের সম্প্রদায়গঠনজন্য স্বার্ঘমুলক উদ্দেশ্যে নীচবর্ণের সংস্কু তক্ঞ 
ব্যক্তিরা ধেমন বেদবিরুদ্ধ নুতন২ পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তে. 

নই স্বত মহাত্মগ্ণের নামে ভাষ্য ও গীকাটীপ্পনী এবং পুরাতন 
পুস্তকেও বেদের বিপর্যয় রন প্রক্ষেপ করিয়াছেন । এইহেতু- 
বেদে ও ব্যবহারে যাহা আছে, তাহাই অকৃত্রিম খাটি জিনিষ । 
মীমীংসার পক্ষে তাহাই ন্যায় এবখ যুক্তিঅনুসারে বিশুদ্ধপ্রমাণ। 

মস্ত হিন্দুর জাতকম্মহইতে শ্রান্ধপর্য্যস্ত সমস্ত কর্ম্মই বেদ্ব- 

মূলক । এই অবস্থায়, মনুনৎ্হিতার ১২ শ অধ্যায়ে মহা! অন্ধ 

কহিয়াছেন ।--- 

রঙ্গানুবাদ উদ্ধুত। এ 

৯) বেদই পিভুলোক, দেবতা ও মনুষ্যের, সনাভম চক 
ইহা, অপৌরুষেয় ও অপ্রমেয়, ইহাই স্থিরমীমাংসা । ৯৪»প্লোক,), 
২1. যেসরুল স্বতি বেদবহিভূততি, যেসকল" শান্ত বেদবিরুদ্ধ 

,কুতরুসুলক, পরলোকসন্বদ্ধে (েদকলই নিক্ষল 'জানিনে! হই 
সকল শাস্ত্র তমংকল্পিতমাত্র 1 ৯. 



দু * মীমাংসাতত্ব। 
রঃ ৰ ্ ৩।* যেসকল শাস্ত্র বেদমূলক্ষ নছে, পরত পুরুষকল্পিত, সে- 
টি সকল উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে । আধুমিকতাঁহেতু 
গত ৩ রি উর ভাহাদিগ্রকে নিক্কল ও মিথ্যা বলিয়া! জানিবে। ৯৬ 

৪1 চাতুর্বধা, হ্বশদি লোকত্রয়, তর্ধচর্ধ্যাদি আশ্রম চতু* 
ইক এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, সমুদায় বেদহইতেই প্রসিদ্ধ 
ৃ : হইয়াছে। ৯৭ 
;.. &। শষ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, সকলই বেদপ্রস্থত । 
১ গুণ ও কর্ম্মানুসারে বেদই নকলের প্রান্থতি | ৯৮ 
৬1 সনাতন বেদশান্্র সকলভূতকে ধারণ করিতেছে, জ্ঞা- 

নীরা ইহাকে, মনুষ্যের পুরুষার্থ সাধনের পরম উপায় বলিয়া 
: মনে করেন।৯৯ 
81 বৈনাপত্য, রাজা, দণ্ড প্রণেতৃত্ব এবং সব্বলোকাধি- 
. পতা, বেদশান্ত্রজ্ঞই এইসকল পাইবার উপযুক্ত । ১*৯ 

ৰ ৮ | যেমন জাতবল অগ্নি সজলকাঁন্ঠকেই দগ্ধ করিয়া! থাকে, 
তঙ্প বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আপনার কর্ম্মজনিত দোষমকল ন্ করেন ॥ 

১৬১ 

৯ । যিনিধর্ম তত্ব জানিতে ইচ্ছুক,তীহার পক্ষে প্রত্যক্ষ অনু 
' মান এবং বেদমূলক স্বত্যাদি বিবিধ আগম এই তিনই উত্তমরূপে 
" জানা আবশাক । ১০৪ 

।. ১*।. বেদ ও বেদমুলক ্বত্যাদি ধন্দোপদেশ, যিনি বেদ- 

' শান্তর অবিরোধী তর্কদ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্মকে 

| জানিতে পারেন, অপরে নহে । ১০৬ 

| ১১1 বযেদবিদ্ একজন'ছিজোতমও যাহা ধর্ম বলিয়া ব্যাবস্থা 

দিষেদ, তাহাই পরযধপর্ম বলিয়া জানিবে | পযন্ত লক্ষ ৯ অন্ঞানী 
মাজা যলিবে। চাহি] ধর্ম হইবে না। ৯১ 

এপি ০ 
প্রি কল শত টিক ০০৩ 

বউ টি র্ 



.. শীলা 700. সি 
অতএব .বৈদভিনন রি তর্কিত বিষয়ের বীমাংসা নয খকোনও: 

্রন্ারা হইতে পারে না। কিন্তু যে প্রীমাগ বেদোিধশোরি 
শ্গবিরোধী তাহা গৃহীত: হইতে পারে । যে প্রমাণ বেদবিরোধী 
তাহা কখনও হিন্দুধম্মপন্বন্ধে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না ।. সু 
ভরা মন্থর বাবস্থামতে বেক্দোক্ত ও বেদসম্মত মাগার খই. 
তর্কের মীমাংসা করাই দর্ববাদিসম্মত । 

এই তর্কের বিচারে প্রথম দেখা আবশ্যক, বিয্বঠাকুরের পরম+ 
'পদ যে পরমপদ্ স্মরণ করিয়া কম্মের প্রথমে আঁচমন করিতে হয় 

সেই পরমপদই উৎরুষ্ট দলিল,কিন্ত যেমন এঁ পরমপদ স্মরণ করিস্ডে 
হয়, তেমন উহা প্রদানকারী কর্তা একজন আছেম, ইছাও যনে 
উদ্দিত হয়। কফেনন] কর্তা না থাকিলে, পদ আসিতে পারেনা 
পদপ্রদানকারী কর্তা কেহ আছেন, অনুযন্ধান করিলে, উপরিস্ৎ 
রূপে উপরে পাওয়াযায়, দেবদেব মহাদদেরকে তিবেধৌক্ত যা 
উপাসন] যাহা করিয়া রষিগণ ব্রন্মতেজ লাভ করিয়াছেন, যে 
উপাসনা ব্রাহ্গণহৃষ্টিহইতে “্রান্মণেরা করিয়া! আসিতেছেন, দেই 
উপাষনার মন্ত্র (বাহা প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে) নাভিতে 
্রন্ধা, হৃদয়ে বিঝু ও ললাটে শিবের স্থান (তাই তিনি মহাতীর্ঘ 
কুশাবর্তে কপালেশ্বর নামে বিস্বমান রহিয়াছেন ) অর্থাৎ উপাঁ-. 
সকের সদেহ্ধে, বিষুই আছেন শিবের পদতলে, প্রণব বেদমূতক্ষ। 
গ্রণবের উর্ধে নাদবিদ্দুরূপে শিব আছেন । বিকু ও ব্রন্ধা আছেন: 
সেই শাখবে শিবের পদতলে | সেই গ্রাণবের নাম খকার হুথি”. 
বীতে হৃশ্যমানে, বৈদিককালের-আদিহইতে গঁকারনাথ জ্যোতি”. 
ির্গ: শিব আছেন মহাতীর্ঘরূপে | ঙকারমাথ বলিতে গেলেই 
কারের উ্থর পাওয়া গেজ, কারে অনা বিকু ও শিব কাছের: 
কিন্তু দৈই শিব ছাছেন। রক্ষা ও'বিধুর ঈশ্বরকূপে-বিনি বদোক্ঠি. 



(৮% মীখাংসাতত্ব | 

' জ্রীণষের ঈশ্বর তিপিই হইতেছেন, সমস্ত দেবের, সমস্ত চরাচরের 
একমাত্র ঈগ্মর, একমাত্র পরক্রক্ম ও একমাত্র কর্তা । বেদোক্ষ 

 জৈকালীন নষ্যার মন্ত্রে সেই ঈশ্বরের প্রণাম আছে; কেবল যে. 
প্রণাম আছে, তাহাও নহে $ বিশেষ বর্ণনাদ্বারা সংক্ষেপে স্তবও 
আছে অর্থাৎ যিনি উর্ধলিক্গ, বিরূপাক্ষ, বিশ্বরূপ তিনিই পরব্রহ্ধ । 
সধ্ধার মন্ত্রে অন্য কোনও দেবের প্রণামের ব্যবস্থা নাই, কেবল 

শিবকেই প্রণামের ব্যবস্থা ও মন্ত্র রহিয়াছে । ত্রিদেরের ও 

ধিদেবীর ধ্যান আছে বটে, কিন্ত যিনি ললাটে আছেন, বন্ধ্যার 

মন্ত্রে তিনিই মূলদেবতা, সুতরাং বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে অন্য 

কোনও দেবের প্রাণামের ব্যবস্থা না হইয়। প্রণামের ব্যবস্থা রহি- 

রাছে, শিবের, তবে সর্বাবশেষ মে সুর্যযার্থ ও সুর্যের প্রণাম 

আছে, সুর্য শিবের রূপান্তর । নুরধ্য শিব যে এক বলিয়া! একথ। 

ইহা প্রথম অধ্যায়ে বেদক্ত প্রমাণদ্বার! দেখাইয়াছি। 

খক্, যুঃ ও সাম এই ত্রিবেদেই রুদ্রাধ্যার় শিবের ভব 

আছে । খকৃবেদী ব্রাহ্মণের বষোৎদর্গশ্রাদ্ধে রুদ্রদেবের পুজা, 

হোম খকুবেদোক্ত রুদ্রাধ্যায় শিবের স্তব বৈদিক পুরোহিত- 

কর্তৃক পঠিত হইয়া থাকে | সামবেদী ব্রাহ্মণের এ কর্মে সাম- 
বেদোক্ত ও বজুর্বেদী ত্রদ্মণের ইহাভিন্ন ক্ষব্তিয়বৈশ্য, শুদ্রাদি লয়স্ত 

হিন্দুভব্রলোকের বৃষোৎনর্গশ্রাদ্ধে ুর্কোদোক্ত রুদ্রাধ্যায় শিবের- 

জব দ্বিপাঠ অর্থ।ৎ দুইবার পঠিত হইয়। থাকে | মহামছোপাধ্য।য় 

বেদান্তপ্রবর শিবচন্দ্র নিদ্ধান্তমহাশয় সেই যভুর্বেদোক্ত রুদ্রাধ্যা- 

ফের থে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন প্রমাণজন্য তাহাহইতে ১৭৭ মন্ত্র 

এইস্থলে উদ্ধত হইল | 

অনুবাদ ।-- 

বাহার ধাস্ছু সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত অর্থাৎ যিনি সুলক্গণনঞ্পর 
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মনোহর যুদ্ঠি তাহ।কে নসর | | বিলি সেনাপতি কক: নষ- 
| শ্হর | নি দিক্সকলের অধিপতি তাহাকে নমন্কীর । কিনি 

-্ক্ষের অন্তয়েও আছেন, সুতরাং হরিকেশ নামে প্রনথিদ্ধ ভঁহ্াঁকে 
নমস্কার ।. ধিনি পঞুদিগ্নের পালক, তাহাকে নমস্কার ।. বুনি 
মম্পবালতূণবৎ পীতবর্ণ ভাহাকে নমস্কার । যিনি কল্যাথের 
পিঞ্কর অর্থাৎ নিরামক তাহাকে নমন্কাঁর | ধিনি স্ব” নরক 

ও মুক্তিমার্গের পালক অথব1! দাত'গ্রবর্তক তাহাকে নমস্কার ৃ  

যিনি ব্রাহ্মণের ন্যায় যজ্ঞনুত্রধারী তাহাকে নমন্কার । ঘিনি 
হরি ও ত্রন্মায় ঈশ্বর ভীহাঁকে নমস্কার । তিনি পুণ্য শঅদান 
করিয়া থাকেন, তাহাকে নমস্কার | যিনি প্রশস্ত দ্দীতিঘুক্ত রী 
হাকে নমস্কার 1. 

বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে শিবকে পাঁইতেছি খতং সত্যং প্র- 
ব্রহ্ষরূপে এ দন্ধ্যার মন্ত্রে বিজ্কে পাইতেছি শিবের প্রদতলে 
হৃদয়ে। এই ১৭শ মন্ত্রে শিবকে পাইতেছি ত্ন্ধা ও বিষুর ঈশ্বর 
রূপে সুতরাং ইহ! বিশুদ্ধবেদোক প্রমাণ । 

(সংক্ষেপ উদ্ধত) 

: মহাতা! ষত্যব্রত লামশ্রমি মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ রিটা? দের 

মাধ্যন্দিনী শাখার ৩৪ অধ্যায়ের ৪৩--৪৪ কণিকার. বিষ্ুস্তুতি ) 

১ ম মন্্র-সমস্ত হুউ পদার্থের রক্ষার্থেই বিরুষেরেত টা 

হইয়াছেন '** ইত্যাদি রি 

এই স্থলে যিনি অষ্টা তিনিই নিযুক্ত কর্তা 1 

(এ শাখার ৩৬ অধ্যায়ের শাস্তি” 
'প্রকরণের ১২৪ কণিকার). ₹ ২. 

নবম মন্ত্র-পরম দেবতার, প্রসাদে পরম: দেবতার না 
দীন ব্যাপক বিষু দেবতা ও 'আমার্মের, কণযাারট)- 

চি ১৯: 



৮৭ শীগাংযাতন্ব। 

শাম্মী মহাশয় শিবের যেং নামের বৈদিক অর্থ এ শাখায় 
লিখিয়াছেন তাহা হইতে কয়েকটী নামের অর্থ এইন্থানে উদ্ধত 
হইল। 

| শিবের নাস”- 

ভব--যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়া! থাকে 

অর্থাৎ বিনি অ্ট। | 

কিরিক--বিনি রষ্ট্যাদি দ্বারা জগৎ সুজন করেন । 
বিচিম্বৎক-যিনি বষ্ট্যাদি দ্বারা জগৎ পালন করেন | 

যাহা হইতে সমস্ত উৎপগ্্ হইতেছে যিনি অস্ট। যিনি পালন 
কত্ত? দেই দেব দেব মহাদেব (এ ৪৩--৪৪ কণিকার ১ম মন্ত্রে) 
হুষ্ট পদার্থের রক্ষার্থে বিঝুঠাকুরকে নিযুক্ত করিয়াছেন । এ ৩৬ 
অধ্যায়ের ১-২৪ কগ্ডিকার নবম মন্ত্রে পরমদেবতার প্রনাদে 

পরমদ্নেবতার নিয়মাধীনে ব্যাপক বিক্ুুদেবতা ও আমাদের 

কল্যাণকারী ইত্যাদি । | 

গ্েই ষে পরমদেবতা। কথিত হইয়ছে, ইহার লমস্ত লক্ষণে 

১ম অধায়ের বিচারে মহাদেবই স্থির হ্ইয়াঞ্ছেন। কেনন! 

এই পরমদেবতার স্ততির কোনও মন্ত্রে আছে দেব দেব কোনও 

মন্ত্রে আছে ইহ!'র পরিধানে লর্কাদিক রূপ বাস। ভগবান বান্ু- 

দেব, বুধিষ্টিরের নিকট কহিয়াছেন, কর্ম ও চরিত্র নিবন্ধন বেদে 

মহাদেষের নান! প্রকার নাম হইয়াছে, (ইহার প্রমাণ পথম অ- 

ধায়ে লিখা হইয়াছে ) উল্লিখিত ভব, কিরিকঃ ও বিচিম্বৎ্ক নামও 

(যে কর্ম4ও চরিত্র নিবন্ধন হইয়াছে, পাঠক তাছা অবশ্যই বুঝিতে 

পারিয়াছেন। এহ পরমদেক্কভার নাম যে দেবদেব ও ইছার পরি- 

ধান বে সর্ধদিক্রপ বাঁদ ইহাতেও ইনি সর্বধাদিবস্মত মহাদেব । 

৷ পকনল। সমস্ত বক্দুই জানেন দেব দেব মহাদেবের বাষই মর্ব(দক্, 
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তাই ভার টা মাম দির এই. মহাদেবের প্রনাদে$ কি 
ধীনে আজ্ঞাধীনে ব্যাপক বিধুংদেবত? জগতের মন্বণকারী। 1. 

» ; ফ্ুষ্চরিতের গ্রন্থকার তাহার রুষ্চরিততগ্রস্থের :১১৯ ঈ্ 

লিখিয়াছেন, « বেদে আছে, বিধু, তপস্যা করিয়া: বিরুদ্ধ লাভ 

করিয়াছেন; ইহা ষে কেবল বেদে আছে এমত নহে, অধিষুক 

বারাণসীক্ষেত্রে বিষ্ণুর তপস্যার চিহ্ন রহিয়াছে, চক্রতীর্ঘ, সেই 
তপ প্রভাবেই . নেই স্থানে মপিকগিকাও মহাতীর্ঘ রূপে বন্তগান 

, রহিয়াছে । কথিত আছে, বিঝুচক্রদ্বার! কুণ্ড কাটির! মহাদ্েরের 
তপস্যা করেন ( যাহ] এ গ্রন্থকার বেদে পাইয়াছেন ) বিঝুত্বলাভই 
এ তপন্যার মূল উদ্দেশ্য ও ফল । এ 

একাদশ পুরাণ মহিশ্সস্তোত্র ও মহাভারতের যে অংশ 

বেদনম্মত মনুর ব্যবস্থ। মানিয়। প্রমাণ জন্য 
তাহাই সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম । 
( মহিত্বস্তবের *১৯শ মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ )। 

হে ত্রিপুরাস্তক ! হরি প্রতিদিন তোমার চরণকমলে সহত্র 

পঞ্জী পুদান করিয়া! অগ্চন। করিতেন একদ। তুমি নারায়ণের ভক্তি 
পরীক্ষার্থ তাহার একটি পদ্ম হরণ করিলে হরি দেখিলেন এক্লুচি 
পদ্ম কম হইয়াছে, তখন নারায়ণ এ সহত্্ পদ্ঘ পূরণার্থ নিক্গ েত্র 
কমল উৎপাটন করিয়া তোমার চরণে প্রাদান করেন |. তখন,ভুমি 
ভাঙার ভক্তির আতিশর্ধ্য দেখিয়া, ত্রিলোক রক্ষার্থ তাহাকে - 
শন'চক্ত প্রদান করিয়াছিলে | 

» একাদশ পুরাণে পাওয়া যায়-জালন্দর নামে বিলেরকবিদ্বী 

ত্যাধিপতি অদ্ধিতীয় বীর ছিল । এরুদ! জালন্দর তাহার, দাতা 
'দেনাঁবহ দেব্গণের সহিত ধূ্বারতর ুন্ধকরতঃ ্ন্ধা,। বু, ইজ, 
. ও হম প্রস্থৃতি: দেরগ্ণাকে বন্ধর করিয়| মহাদেরক্রে পরাস্ত করিজে: 
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খিলপান্ছিল। লেনাঁগথ যহাদেবের উপর অস্ত্র বর্ষণ করায় মছাঁদেষ 
কোপছৃষ্টিতে জ্বালন্মরের সেনাগণকে ভন্মীভূত করিয়। দক্ষিণচরণ 
সমুদ্রে বাড়াইয়া৷ দক্ষিণ চরণের অদ্ুষটদ্বার। নমুদ্রে লুদর্শনচক্র প্র- 
সতত করিয়া, জালন্দরকে এ চক্র আনিতে বলেন, জালন্দর আক্ফা- 
লন পূর্ধাক লক্ষ প্রদান করিয়া বমুদ্র হইতে এ চক্র আনিয়া মহা- 

দেবকে বলিয়াছিল, দেখ. তোর চক্রদ্বারা তোকেই সংহার করি- 

তেছি, এই বলিয়া শিবের উদ্দেশ্যে এ চক্ত নিক্ষেপ করায়, মেই 
চক্র ঘুরিযা জালন্দবের মস্তক চ্ছেদন করিয়াছিল । 

তাহার পর আবার দৈত্যবংশ প্রবল হুইয়1! দেবতাদ্িগের 
সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করায়, ইন্্রাদি দেবগণ বিঝুর নিকট 

গমন করেন | বিষু যেই দৈত্যগরণের সহিত যুদ্ধ করার ইচ্ছাকরিলে 

ইন্দ্র কহিলেন দধিচি মুনির বুদ্ধে তোমার চক্র ও আমাদিগের 

সমস্ত অস্ত্র নিস্তেজ ও অকর্ঘবণ্য হইয়াছে । তুমি যদি সুদর্শন চনত 

লইতে পাঁর তা! হইলে ঠদত্যগণকে যংহাব কর। যাইতে পারে। 
তখন বিফু কহিলেন তাহাই হইবে । আমি সুদর্শন চক্র লইৰ। 

ভাহারপর বিষ সহ পন্মদ্বার1! মহাদেবের অঙ্চনা করেন এবং 
চক্তলাভকরেন। 

শিবপূজ1 সুদর্শন চক্রলাঁভ মহিল্স্তবে একাদশ পুরাণে ও 

মহাীরে ঠিক একইরূপ । কোনও গ্রভেদ নাই নতরাৎ এ 
প্রমাণ নির্দোষ অথচ বেদসম্মত | 

বিষ্বরক্ষের উৎপতিগত নাম প্রকল রক্ষ। এই নামেই আর 
একটি সক্ষ্য দিতেছে, ইহার উৎপদ্ধি নস্বন্ধে ইতিহাস আছে ষে 
পুর্বে কেবল ফুলদ্ারাই 'শিৰ্রে অচ্চনা হইত । একদা লক্ষী না- 

রায়ণের নিকট ছিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন কোন্ ফুলেঘার] শিবের 

আরি। করিলে কি ফল হয়? তদুষ্তরে নারায়ণ ভ্রম অনেক 
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ফুলের নাম করিয়া পরিশেষে বিশেষর্ূপে বলিলেন ॥ প্য্পফুলের 
দ্বারা পুজাকরিলে অতুাত্রুষ্ট ফল লাভ করাঁযায় ইহাশুনিয়। লক্ষ্মী 

*প্বয়ং সহজ পদ্ম উঠাইয়া শিবের অচ্চনা আরস্ক করিলেন । 
মহাঁদ্বেব ভক্তি পরীক্ষার্থ একী পদ্জহরণ করিলেন লক্ষ্মী তখন 
স্বহত্তে দ্বীয় স্তনপদ্পম একটি ছ্ছেদন করিয়া, সহজ পদ্ম পুরণ 
করতঃ শিবের চরণপন্ে অর্পণ করিলেন । মহাদেব তখন নাক্ষাৎ 
হইয়1 লক্মীর অভীষ্ বর প্রদান করিয়| এ স্তনদ্বারা প্ীফলরক্ষের 

উৎপত্তি ও তাহার পত্রদ্বার স্বীয় পুজার বিধান করিলেন এবং 
ইহাও ব্যবস্থা করিলেন যে, কেবল এ শ্্রীফল রক্ষের পত্রদ্ধারাও 
তাঁহার পুঙ্জা মম্পর হইবে, উহা! ভিন্ন অন্য বিরিধ পুষ্পদ্বার! 
পুজী করিলেও তাহাতে ফল হইবে না, তদবধি এইরূপ পুজাই 
প্রচলিত আছে। 

বিষ্বরক্ষের উতৎপত্বিগত নাঁম যদি শ্রীফল বক্ষ না হইত, তাহ! 
হইলে বিল্বক্ষের এই ইতিহাস নম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারিত 1 
অথব নারায়ণ যে শিবভক্ত শৈব ইহার যদি বিশুদ্ধ প্রমাণ ন! 
ধার্কিত তাহা হইলেও নন্দেহ হইতে পারিত। বিল্বৃক্ষের উৎ- 
পত্তিগত শ্রীফল বক্ষ নামেই এ এঁতিহাঁসিক নমস্ত কথ! প্রতিপোষিত 
হইতেছে। স্থতরাং এই প্রমাণ বিশুদ্ধ ও বেদদম্মত॥। বিশেষতঃ 
বে জগতে মহাদেব কর্তা নামে অভিহিত সেই জগতে বিষুঃর পরম 
পদ এই সমস্ত নির্দোষ বেদনম্মত উত্কষ্ট প্রমাণ দ্বারা দেখা যাঈ- 
তেছে, বিষণ পরম পদ, ব্যাপকত্ব, বিষ্পুত্ব মহাদেবের প্রসাদেই 
লাস্কু করিয়াছেন । তপন ও ভক্তি ইহার মূল কারগ। * 

অন্য কোনও প্রমাণের উপর ছৃষ্টি না রুরিয়াও যে অর্্ষনন 
'সূর্বাদেবের ঈশ্বর সমস্ত দেবের ক্র্তানামে ওকারনাথ জ্যোতিনিক্জ 
শিব বেদের আদি হইতে মহাতীর্ঘ বধ বিরাজমান "আছেন যদি 
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গ্জক দিকে যেই ও'কারনাথ ও ঢক্কতীর্ঘ--মনিকর্দিকা আর 

একদিকে. বিঝুর পরমপদ দেখাষায় তবে অতর্কিতরপে সতঃই 

শ্বীকার করিতে হয় যে এ কর্তাগীর প্রাদে এঁ কর্তাগির অনুগ্রহে, 
বিষুঃ এ পরমপদ লাভকরিয়াছেন | চক্ততীর্ঘই বিষয় তপস্যার 
স্গান ও চিহ্ন মনিকর্গিকা বিষুখর তপস্যার প্রভাবের পরিচায়ক 

বিষ্কার পরমপদ বিঝুদ্ধ ও ব্যপকত্ব এ তপস্যার ফল। বিশেষতঃ 

ভগবাবিষুত যে শিবভক্তশৈব বারম্বার শিবের তপস্যা শিবের 

উপাসনা করিয়াছেন তাহার আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণরহিয়াছে সেই' 

ভগবানের প্রতিষ্ঠিত ও আরাধিত হরেশ্বর নামে শিব, পুনশ্চ তপ- 

সায় ্ীকঠেশ্বর শিব, পুনশ্চ তপস্যায় গদাধরেশ্বর শিব, পুনশ্চ 

তপস্যায় কেদারেশ্বর শিব, পুনশ্চ তপস্যায় রামেশ্বর শিব, পুমশ্চ 

তপব্যায় বিলেশ্বর শিব, বিঝু্িয়ামহালক্ীর তপস্যায় মহালক্মী- 

খবর শিব, বিষুরবাহন গরুরের তপন্যায় গরুরেশ্বর শিব, জ্যোতি- 

লিক সহামহাতীর্ঘরপে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং এনমস্ত শিবের 

যাহার যেনাম নেই নামভেদে নামানুসারে সেই অনস্ত কাল 

হইতে অর্িতহইতেছেন নামানুনারে অর্চনাভিন্ন সুধু শিব বালিয়। 

আঞ্ডমার বাবস্থানাই সুতরাং নিঃসন্দেহে শ্বীকারকরা উচিত স্বয়ং 

ভগধান বিধুঃ শিবভক্তশৈব শিবউপাস্য বিঞুউপানক ইহাও স্বীকার 

করিতে হয় যেব্রন্গ! বিষুঃ ও ইন্্রাদি সমস্ত দেবণের সমস্ত 

চরাচরের একমাত্র উপাব্য একগাত্র পরব্রহ্ম ওকারনাথ শিব । 

খিবহে পশুপতি পশুনাথ পশুর ঈশ্বর ইহ। সর্ববাদিসম্মত | 

বিধু ফে কুর্দ বরাহ ও নৃমিংহরূপী পণ্ড ইহাও নর্বাবাদিনুশ্মত 

সুতরাৎ ইহাতেওস্বীক্লার করিতে হইবে যে বিরুঃর ঈশ্বর শিব যিষুঃ 

সাখার উপাসক শিষকর্তা বিষুঃ ভীহাঁর অদদীস শিব ঈশ্বর বিষু, 

ভীগায় ভক্ত শিবপালক ৬ তাহ্বয় পাল্য। 
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বেদোকজ লদ্ধেযাপাসন। ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের যে অবশ্যকর্তব্য 
ইহ। মমুসম্মত সর্কবাদিসম্মত। মহাভারতে পাওয়। যায় ভখরান 

“বাসুদেব কহিয়াছেন তিনি যখন যে জাতীয়রূপে বিরাজমান হন 

তাস্থার তখন সেই জাতিয়ধর্্ম ও আচার ব্যবহারকরণীয় হইয়! 
থাকে । মহাভারতে ঘুধি্টিরের নিকটে বান্ুদেব কথিত শিব" 
মাহাত্ট্ে পাওয়া বায় শিব কহিয়াছেন বিষ তাহার পরমপ্রিয়ভক্ত 
সুতরাং বিষুণ যখন কশ্াপমুনির পুভ্র বামনরূপে বেদোক্ত ত্রিকা- 
“লীন নন্ধ্যোপাসনা করিতেন শিব তখন সেই বামনরূপী বিষুঃর 

ললাটে বিষ্যখন পশুরূপে তখন শিব পণুনাথ পশুর ঈশ্বররূপে 
বিষু ষখন নরনারায়ণ খষিরূপে বেদোক্ত ত্রকালীন সক্ষ্যোপাসন। 
করিতেন শিব তখন তাহার ললাটে। 

বিধু। নরনারায়ণ খষি রূপে বহুকাল কেদারপর্কতে শিবের 
তপসা। করায় এঁতপস্যা প্রভাবে কেদারনাথ নামে জ্যোতি- 
লি শিব মহাতীর্ঘরূপে কেঁদারপর্বতে | বিঝুঃগ বখন পরশুরাম- 
রূপে বেদোক্ত সন্ধ্যোপাঁসন। করিতেন শিব তখন পরশুরামরূপী 
বিষ্ুুর ললাটে । 

যখন বিধুঃ রামরূপে বজুর্বেদোক্ত নন্ধ্যোপালনায় শিব তখন 
ভীরামচন্দ্রের ললাটে যখন রাম তাহার পিতামাতার রষোত্বর্গে 

রুভ্রপুজ1 হোম রুদ্রাধ্যায় শিবেরভ্তব দ্বিপাঠ দ্বার! অস্তেঠি ভ্বিয! 
সম্পন্নকরিয়া ছিলেন তখন শিব মুক্ষিদ্াতারপে । বখন শ্রীরাম 
সেভুর উপর রামেশ্বর শিব স্থাপন করেন তখন হইতে শেইস্থানে 
রাখেশ্বর নামে জ্যোতির্লিক্ শিব মহাতীর্ঘরূপে বিখ্যাত হন। 
যখন জ্ীরাম বিশ্বত্রব! নুনীর পুভ্র রাক্ষনরাজ রাবগবধ পরিসমা- ' 
প্র পর বক্গহত্যা পাপ ভয়ে রভূর্ষেদোক্ত অশ্বমেধ বজে দীক্ষিত 
হইয়া যজ্ঞ লম্পন্ন করেন তখন. শিব [ত্কিপে ভনায়ে ত্রস্থক 
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মামে প্লশুপতি নামে অঙ্িত হইয়া ভ্ীরামচন্দ্রকে নেই পাতক 

হইতে মুক্ত করেন। (প্রমান বজুর্কেদদোক্ত অশ্বমেধ যুপপ্রকরণ ) 
ধখন বিঝু কুষ্ণরূপে রন্দাবনে গোপকুলে গোপ বেশে তখন শিব 
লিঙ্গররপে খোপেশ্বরনামে বন্দাবনে | যখন কৃষ ক্ষত্রিয় রূপে 
মুর ও ভ্বারকায় য্ুর্ধেদোক্ত লক্ধ্যোপারনায় তখন শিব শ্রীক- 

ফের ললাটে। যখন কৃষ্ণ শিবের লিঙ্গ মুদ্তিরউপাসনায় তখন 
শিষ শক্কুকর্ণেশ্বর নামে দ্বারকায় । বখন কৃষ্ণ পুভ্রাধী: হইয়া 

হিমালয়ে শিবের 'লিঙ্ষ মৃত্তি স্থাপন করিয়া অচ্চনা ও শিবের 
সভআ্ম নামে সহল্স নিলুপত্র প্রদান করেন তখন হইতে বিলেশ্বর 

নামে জ্যোভিলিক্ষ শিব হিমালয়ে বিরাজমান | (বিলেশ্বরের 
ইতিহাসে মহাভারতে ও হরিধংশে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে )। 

বখন বিষণ, কুষ্ণরূপে বহুদিন ছুর্বাসারূপী শিবের অঙ্চন! 

করিয়! বহুবিধ বর গ্রহণু করিয়াছিলেন তদবধি বিষ্ণর সেই বর 

গ্রহণের স্থানের নাম হইগ্নাছে বরদানভীর্থ উহা তীর্ঘরূপে এখন 

পর্য্যস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে । ” 

্বয়ং বিষণ, বিষণরূপে পশুরূপে বামনরূপে নরনারায়ণ খষি- 

রূপে পরশুরামরূপে শ্রীরাগও আ্ীরুষ্তরূপে শিবভক্ত শৈব, শিব 

উপাস্য বিষ উপাসক | ভগবান বিষ ণিবের এরূপ ভক্ত ষে 
রূখাস্তর গ্রহণ করিয়াও শিবভক্তি শিবধ্যান শিবজ্ঞান শিবের 

উপাসনং শিবের তপস্য। প্রতি নিয়ত করিয়াছেন । বিষণ শিবের 
প্রিয়তম ভক্ত তাই বি ও শিব এক অদ্বিতীয় পরক্রহ্ম কোনই 
প্রন্ডেদ' নাই | মহাভারত বৈষ্ঞবগ্রন্থ । সেহইগ্রন্থে ঘটনাহমে 

শিবমাহ্াক্সা যাহা বর্শিত হইয়াছে প্রমানস্থলে তাহার কিয়দংশ 

উল্লেখ কর! উচিত । মনুর ব্যবস্থা মতে যাহা বেদমূলক তাছা 
ধর্ম সম্বন্ধে প্রমাণ্য । [বেদে খাদ শিবমাহাত্স লর্কোধক্ঞ না 
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থাকিত এবং, ইশবধর্দর গুরুগিরিতে দি রাহ্মণৃভিন্ন অন্যঙজাতির 
অধিকার থাঁকিত, ও বৈষবধর্মের লোকদিগ্কে যি ইশবধর্শে | 
নেওয়ার ব্যবস্থা ও ব্যবহার থাকিত তাহ্বাহইলে শিরমাহাস্া 
বৈফবগ্রন্ছে প্রক্ষিপ্ত বলিয়। অনুমান"কর! যাইতে পারিত ! শ্বি- 

মাহাত্ব মহাভারতের প্রয়োজনেই যে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে 

ইহা আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণ করিয়াছি রি 
মহাভারতে শিবমাহাত্্য ঘটনাক্রমেও উপস্থিত হইয়াছে, যগ্ধা,, 

অতি অন্যায়রূপে দ্রোণাঁচার্য্যের বধনাধন হইয়াছে জানিতে 
পারিয়া ভৎপুভ্র অশ্বখাম! শোঁকে দুঃখে জঙ্জ্ঠরত হইয়া! অন্যায়” 
কারীদিগ্ের উপর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে রাত্রিকালে 
পাগবদিগের শিবিরে প্রবেশ করিবেন ইহাই স্থির করিলেন | 
সেই রাত্রিতে যে ছুর্নিবার 'ঘটন৷ ঘটিবে ভবিষ্যদশী” বাসুদেব 
তাহা মনে মনে জানিতে পারিয়া পঞ্চপাগবের রক্ষার্থ তাহা" 
দিগকে শিবিরে থাকিতে "1 দিয়া এ গঞ্চপাণ্ডব ও সাত্যকিসহ 
ইন্দ্রঞান্ছে গমন করিয়। সেই ভয়াবহ রাত্রি নেইস্থানে অতিবাহিত 
কথিয়াছিলেন। অশ্বখামা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন না| 
যদিও পঞ্চপাওব সাত্যকি ও বানুদেব শিবিরে ছিলেন না, কিন্ত 
ষদ্যুন্গ গ্রভৃতি পাধ্খালগণ বিরাটবংশ এবং দ্রৌপদীর পুভ্রগণ. ও 
অন্যান্য এত বড় বড় বীর ও সৈম্য ছিল, ভ্রোনপুজ্রের একা এমন 

ক্ষমূতা ছিলনা যে অতি অল্প ময়ের মধ্যে. ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া 
এত লৈন্যধ্বতস করিতে পারে ? কেবল সেই সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের 

অন্বগ্রহে অমোঘ খড়া লাভকরিয়াই এই অবস্তাবিতকার্ধ্য, সম্পন্ন 
করিয়াছিল; কিরূপ, ঘটনায় যে যেই খড়, লাভ ারয়ছি . 
তাহাই জানিবার বা... এ 
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মহাঁস্বা কালীপ্রসরনসিংহের বঙ্গানুষাদ 
সৌগ্তিকপর্ক বষ্ঠাধ্যায় সংক্ষেপ উদ্ধৃত 

অশ্বথাম] রাত্রিকালে ক্রোধভরে পাগুবদিশের শিবিরঘারে 

উপনীত হইয়। চত্দ্রও সুর্যের ম্যায় প্রভাসম্পন্ন এক মহাকায় মহা 
পুরুষকে অবলোকন করিলেন । তাহার বদনমণ্ডল বিচিত্রও 

সহত্রনেত্রসমলঙ্কত | বাছুসকল লুদীর্ঘস্থুল ও নাগাঙ্গদ বিভৃষিত, 
আসাদেশ ব্যাদিতদংছ&ঁ। করাল অগ্রিশিখায় প্রদীণ্ত তাহার পরিধান 
শোণিতার্ড ব্যাত্রচম্ উত্তরীয় কাজিন । নেই নাগযজ্ঞোপবীত- 
ধারী ভীষণ দর্শন মহাপুরুষের আকার ও বেশ বর্ণনাকরা নিতান্ত 
ভুকর। তাহাকে দেখিলে পর্বতসকলও বিদীর্ণ হইয়াধার | তৎ- 

কালে সেই দিব্য পুরুষের মুখ নাসিক কণ্ণবুগল ও সহত্রনেত্র 

হইতে তেজোরাশি নির্গত হইতেছিল। সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে 

শনাচক্রগরদাধারী অসংখ্য হবীকেশ ্ রাদুভূ্ ত হইতেছিল। 
অন্বথাম1 সেই সর্বভৃত ভয়হকর অভ্ভুত আকার মহাপুরুষকে 

দেখিয়াও কিছুমাত্র ভীত ন। হইয়! তাহার প্রতি দিষ্যাস্্ সকল 
নিক্ষেপ করিতে লাখিল | 

* মহাকায় পুরুষও বাড়বানল যেমন সমুদ্রের সলিলগ্রবাহ গ্রাস 

করিয়া থাকে তন্রপ দ্রোণপুজ্র নিক্ষিপ্ত শরসকল গ্রাসকরিতে 

লাগিলেন । এইরূপে সমস্ত অস্ত্র ক্ষয় হইলে অশ্বধামা বিপন্ন হইয়া 
ইতন্ততঃ দৃষ্টিপূর্বাক দেখিলেন;--নেই মহাপুরুষের তেজোরাশি 
বিদির্গত অসংখ্য হৃধীকেশ এককালে আকাশমগুল নঙ্সাচ্ছপ্ 
করিয়াছেন । তিমি সেই অন্কুত ব্যাপার শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া 
ক্পাচার্ষোর নিষেধ বাক্য “স্মরণ পূর্বক চিন্তাকরিতে লাগিলেন 
প্রবং নিতান্ত বিপর হইয়। দেবাদিদের মহাদেষের শরণাপন্ন হইব 

' খনি! কৃতনিশ্ছ্ হইয়। রথু হইতে,অবতরণপুর্বাক ভগবান ভবানী 



চা 

কর মন রঃ বর এ ক 
হা ন্ ॥ 

চা ক রা আনি 

ধ ১] র্ বু. পচ 5 ” এ 
রি মূ ? কি 

পতিকে প্রধাম করিয়! স্তবক্ষরিতে লাগিলেন 15 “ইত্যাদি |. 
: বেদেষিনি বিরপাক্ষ অর্থাৎ উর্ধনেত্র মুদ্রিত. তহারা], টি 

করিলে কু্টিনংছার করিতে পারেন, স্জজন, পালন, সংহার,. বাহার 
ইনার হইয়া থাকে, তাহার তেজঃ 'ছইতে শস্থচক্রগদাধারী অনথথ্য 
হুযাকেশ প্রাডুভূত হইয়। আকাখমগুল সমাচ্ছর করিয়াছিল ইহা 
অসস্ভব ঘা! রেদবিরুদ্ধ কথা নহে! 

কালীপ্রসন্নসিংহের বঙ্গাহ্বাদ আন্ুশাসনিক 

ৃ পর্ববাধ্যায় ষ্টাধিকশত তম অধ্যায়। . 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মধুন্ুদন, তুমি মহর্ষি ছুর্লানার প্রসাদবলে 
যে বিজ্ঞান প্রার্ড এবং মহাত্মা! মহাদেবের মাহা ও সাম সমুদয় 
অবগত হইঘ্াছ ভাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতু- 
হল উপস্থিত হইয়াছে অতএব তুমি উহ! কীর্তন কর। ূ 

তখন বানুদেব কহিলেন $- ধর্্মরাজ 1 আমি ছুর্বাধার' প্রসাদ" 

বলে যাহা লাভ করিয়াছি এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে থাত্রোখান- 

পূর্বক প্রযদ্ব ভাবে যাহা পাঠ “করিয়া থাকি, এক্ষণে ভগবান 
ভূত্তপতিকে কুৃতাঞ্জলিপুটে নমক্ষার করিয়। তাহার যেই মাহাত্ময- 

কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রজাপতি ব্রহ্মা বহুকাল তপস্যা 
করিয়া এ মাহাত্ব প্রকটিত করিয়াছেন । 

ভগবান.ভূতভাবন ভবানী পতিই এই স্থাবর জক্ষমাত্বক হৃি- 

বীর -ুষ্টিকর্ত। । ভীহার অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তিনি 

এই বিলোকের আদ্নিকারণ এই ত্রিলোরমধ্যে তীহার সমকক্ষ রা 

কাহার সনুখে অবস্থান করিতে মমর্থ কেহই নট । ছিব. রোযা” 
বিশ জয়! সমরাঙ্গনে, অবস্থান করিলে শরণ সাহার. হরাত্গঞ্ধেই | 

ভীত কম্পিত ও লংজ্ঞাহীন হট পদ্ুদ্ব পাইয়া থাকে; মেঘ খর্-.. 



৯২ মীমাংসাতত্ব। 

দেয় ম্যায় তাহার ঘোরতর নিংহনাদ শ্রবণ করিলে রণস্থলে দেব- 
'খণের হৃদয়ও বিদীর্ঘ হইয়াযায় তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিকটমূত্তি 
ধারণ করিলে দেব দানব থন্বর্ব বা পন্নগগণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে তাহার! পর্বতগুহামধ্য প্রবেশ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে 
পারে মা। প্রজাপতি দক্ষ 'অতি সুবিস্তীর্ণযজ্ক আরম্ভ করিয়া 
তাঁহার ভাগ কল্পনা না করাতে তিনি রোষভরে শরাননে শর- 

সংযোগপুর্বক নিংহমাদ পরিত্যাগ করিয়! সেই যজ্ববিদ্ধ করিয়া" 

ছিলেন । সহসা দক্ষষজ্ঞ বিদ্ধ হইলে দেবগণের লুখলাভ কর] 

দুরে থাকুক তাহাদিগের দুঃখের পরিনীমা রহিল না এ নময়ে 
মহাদেবের জঞ শব্দে সমুদয় লোক সমাকুল দেবতা ও অস্ুুরগণ 

বিষ, জল নংক্ষুন্ধ ও বনুন্ধর] বিকম্পিত। হইয়া উঠিল । পর্বত 
সকল চতুর্দিকে ধাবমান ও আঁকাশমণ্ডল এককালে বিনষ্ট হইল। 
হুর্ধ্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদির কিছু মাত্র প্রভা রহিল না এবং লোক 

সমুদ্র গাঢ়তর অন্ধকারে লমাচ্ছন্ন 'হইল। এ সময়ে খষিগণ 
প্রকান্ত ভীত হইয়া সমুদয় জগতের হিত,কামনায় শ্বস্ত্যয়ন করিতে 

লাগিলেন! অনন্তর প্রবল পরাক্রান্ত রুদ্রদেব দেবগণের প্রতি 

ধারমান হইয়া, ভগ্গের নয়নদ্বয় উৎপাটিত শু পদাঘ।ত দ্বারা 
পৃধার দম্তপংক্তি বিপাটত করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবগ্রণ 
রুদ্র সেই ভীষণ কার্ধ্য দর্শনে ভীত হইয়া কম্পিত কলেবরে 
তাহাকে নমস্কার করিতে লাখিলেন। কিন্তু পিনাকপাণি তাহা" 
তেও ক্ষান্ত ন! হইয়া পুনরায় শরাসনে শর সংযোগ করিলেন । 

তদ্দর্শনে দেবতা ও খবিগণ আপনাদিগকে নিতাস্ত বিপদ্ধুক্ঠ 
গনে করিয়। খতরুত্রীয় মন্ত্র-জপ ও ক্লৃতাঙলিগুটে মহাদেবের 
ভব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দেবাদিদেব ভাহাদিগকে 

বিতান্ত ভীত দ্রেখিয়া তাদ্বাদের প্রতি পরনত্র হইলেন। তখন 



শীমালাতত্ব। “ ৯৬ 

 দৌবগন মহাদেবকে শান্তমুত্তি অবলোকন করিয়া, তীহার শরণাপন্ী 
হইয়?, তাহার নিমিত উত্তম রূপে যজ্ঞভাগ কল্পিত করিলেন 

*ভশ্গবান ভূতভাবন তদর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া যজ্ঞকে পুরা 
ধধান্থানে সংস্থাপন করিলেন ।” 

পুর্বে অন্গুরদিগের লৌহ, রজত ও টি তিন পুরীছিল । 
দেবরাজ ইন্্রও শ্বীয় সমুদায় অস্ত্র শস্্র ্বারা এ অনুর পুরী বিদীণ 
করিতে পারেন নাই। অনন্তর দেবতারা নকলে সমবেত হইয়া 
'রুদ্রদেবের শরণ গ্রহণ পূর্বক কহিলেন ,--“দেবাদিদেব ! দুর্দান্ত 
দৈত্যগণ আমাদিগের সমুদায় কার্য্যেই উপদ্রব করিতেছে । অত" 
এব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক. দৈত্যাগণের পুরত্রয়ের সহিত উভাদি- 
গ্কে বিনাশ করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন ।” দেবগথ 

এই. কথা কহিলে ভগবান ভূতপতি তাহাদিগের বাক্যে সম্মত 

হয়া বিষুকে উৎকৃষ্ট শর, আনলকে শৈল্য, নুর্যা-পুত্র যর্মকে পু; 
চারিবেদকে শরাসন, এবং সাবিত্রীদেবীকে জ্যা ও ব্রহ্মাকে 
সারথি করিয়া পুরত্রয় নংঘুক্ত ত্রিশুলদ্বারা অসুরদিশ্নের সহিত 

যেই? পুরত্রয় বিদীর্ণ ও দধ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভগবান 
ভূতভাবন পঞ্চশিখা সংযুক্ত বালকের বেশ ধারণ করিয়া! সহ্স! 
পার্বতীর ক্োড়দেশে উপবেশন করিলেন তখন পার্কতী 
দেবগগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এ বালকী কে ?” সেই সময় দ্েখ- 
লাজ ইন্দ্র পার্ধতীর ক্রোড়ে সেই বালকগীকে উপবিষ্ট দর্শন: 
করিবামাত্র ঈর্ঘ্যাপরবশ হইয়। ভাহাকে বজপ্রহার করিতে উদ্ধত 
হইতে, ভগবান ভূতপতি সহসা তাহার যেই বজপংযুক্ত বান রর 

* স্জ্তিত্ত করিলেন 1 তর্র্শনে ব্রজ্জাদি দেবগঞ্জ একান্ত বিদ্ময়াবিষ. 
হইলেন । অনন্তর প্রর্জাপতি-প্রন্া যোগ্রবলে ভাহাকে ভুবনেশ্বর. 
খলিয়া অবধারগ করিলে € দেবগন সকলেই ছাহাবে' ও পার্কতীকে 



৯৪ মীমাংসাতত্ব । 

' গুন করিতে লাগিলেন | তখন দেবরা ইজ্জের বাছ পূর্বের" 
নার প্রক্ৃতিস্থ হইল। 

এ মহেশ্বর তেজঃপুগ কলেবর দুর্বাসাররূণ পরিগ্রহ করিয়া, 

বছকাল আমার দ্বারকাপুবীতে অবস্থানপুর্বক বিকিধউপন্ব 
করিয়াছিলেন ॥ কিন্ত আমি অবিরৃত চিত্তে ততৎকৃত সমস্ত উপ- 

ড্রবই সহ্য করিয়াছিলাম । 

তিনি রুদ্র, শিব, অগ্থি, সর্ব, সর্বজিৎ, ইন্া, বানু, অস্থিনীকুমার, 

চক্র, নুর্ধ্য, বরুণ, বিদ্যুৎ, ঈশান, কাল, অন্তক, স্ভ্যু, তম, দিবা, 

রাত্রি, মাস, পক্ষ, খত, প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, সন্বৎসর, ধাডা, 

বিধাতা, বিশ্বকর্মা, সর্বজ্ঞ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক, বিদিক* বিশ্বমৃত্তি ও 

অমেক়াত্ব।। তিনি কখন একধা, কখন দ্বিধা, কখন সহজধা, 

কখন শতলহত্রধা, কখন বা! তদপেক্ষা বছধ। বিভক্ত হইয়! 

থাকেন । একশত বংসরেও কেহ তাঁহার জমুদায় গুণকীর্ডন 

করিতে পারে না । 
(একযষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়) 

«হে ধর্ম্মরাজ 1 এক্ষণে আমি সেই বনুরূপ বছনামধারী রুদ্র 

দেবের মাহাত্ম্য আরও কিঞিৎ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর +--- 

মুনিশ্বণ সেই দেবদেব মহাদেবকে অগ্নি স্থাগু মহেম্বর, একাক্ষঃ 

কর্যপ্থর, বিশ্বরূপ ও শিব বলিয়া কীর্ডন করেন । বেদজ্জ ক্রাক্ষগের। 

কছিয়া ধ্াফেন যে গহাঁদেবের মৃষ্ঠি দুইপ্রকার। তন্মধ্যে এক মৃদ্ি 

অতিভ্ভীবণ ; ও অপর সৃর্ঠি মঙ্গলময় $ এ মৃত্িত্বয় 'আরার নানা- 

 মুর্ঠিতে বিদক হইয়া থাকে । তন্মধ্যে ভীষণ মৃদ্ধি ব্দগি, বিদ্যুৎ 

ও ভাস্কর ; এবং লৌম্যমৃদ্তি ধর্ম, জল ও চন্দ্র দ্থরূপ। মুনিগণ, 

উর শরীরের অর্ধাংখফে অনি ও অন্ধাংখকে লোম বলির? 

ফীর্তন করেন'। উহার] সৌয্যমুর্তি ব্রশ্থচর্য্যের দনুহ্ঠান গবৎ 
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উ্রমূর্তি জগতের সংহার করিয়। থাকে | মহত্ব ও ঈশ্বরদ্ব নিব- 
জ্ধন মহাঁদেবকে মহেশ্বর নামে নির্দেশ করাধায় । উনি তীক্ষ। 

১ত্র শ্রবল প্রতাপ, জগতের দহনকর্তা ইত্যাদি বলিয়া উহ্বার নাম 

রুদ্র'। উনি দেবগণের মধ্যে মহান্। উহার বিষয়ের পরিসীমা 

নাই ও উনি বিশ্বনংলারকে প্রতিপালন করেন বলিয়। উহার নাগ 

মহাদেব । উনি ধুরূপী বলিয়। উহার নাম ধুজ্জটি। উনি মন্ু- 
ষ্যগণেয় মঙ্গল কামন। করিয়! নিয়ত বিবিধ কর্পন্বার। তাহাদিখকে 

উদ্নত করেন ধলিয়! উহার নাঁম শিব | উনি স্থির, স্থিরলিক্ষ 
ও স্বয়ং উর্ধে অবস্থান করিয়া প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করেন 

বলিয়া উহার নাম স্থাগু। উনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক* বহুবিধ রূপ 

ধারণ করেন ধলিয়া উহার নাম বহুরূপ এবং বিশ্বদেবগণ উহার 

শরীর মধ্য অবস্থান করেন বলিয়া উহার নাম বিশ্বরূপ হইয়াছে, 

উনি কখনও সহত্রাক্ষ, ও কখন অযুতাক্ষ হন এবং কখন বা উহার 

শরীরের সর্বত্র চক্ষু বিদ্যমান থাকে না । উনি পশুদিগের অধি- 
পতি হইয়! সতত তাহাদিগের প্রতিপালন ও তাহাদিগের সহিত 

বিহাঁর করেন বলিয়! পশুপতি নামে অভিহিত হন। উহার 
লিঙ্গ গুতি নিয়ত ব্রহ্ষচর্যোর অনুষ্ঠান করে বলিয়া, সকলেই উহা 
পুজা করিয়া থাকে, লিঙ্গ পুজায় উহার পরম প্রীতি লাভ হয়, 
যে ব্যক্তি উহার মূর্তি ও যে ব্যক্তি উহার লিঙ্গ পুজা করেঃ এ উ্ত- 

যনের মধ্যে লিক্ষ পুজয়িতারই অপেক্ষারুত অধিকতর উন্নতিলাভ 

হইয়া থাকে, খবি, দেবতা, গন্ধব, অপ.সরোগণ, উহার উর" 

. সযুুক্থিত লিঙ্গের অচ্না করেন । লিঙ্গ পুজা! করিলে গহেস্বর 
, পরম আহ্বাদিত হইয়া! পুজয়িতাকে উতৎক সুখ" প্রদান করেন । 

আশান ভূমি উহার আবানস্থান । বাহার! এ স্থানে উহায় অষ্টনা 
করেন, ভাহার। চরমে বীরলোক খুনে সমর্ঘ“হন.। ভগবান 
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দুতপ(ি জীবগণের স্বত্যু ও শরীরস্থিত প্রাণ, অপান, বাযুত্বরপ | 
ব্রাহ্মণগণ উহ্বার নান! প্রকার বিকাটমূর্তভির পুজ। করিয়া থাকেন | 

কর্ম ও চরিত্র নিবন্ধন বেদে উহার নানা প্রকার নাম কীর্ভিত, 
হইয়াছে। ব্রান্ণণ উহার 'বেদোক্ত শত রুত্রীয় স্তব পাঠ ক- 
রিয়া থাকেন, উনিই সমুদয় লোককে অভিলযিত বস্ত প্রদান 
করেন, ব্রাঙ্গণ ও অন্যান্য খবিগণ উহাকে বিশ্বরূপীঃ মহৎ ও 

নর্ব জ্যেষ্ঠ বলিয়া! কীর্তন করেন । উনি দেবগণের আদি, উহার 
মুখ হইতে অগ্রি উৎপন্ন হইয়াছে । উনি প্রাণাস্তেও শরণাগত ব্য", 
ক্িদিগকে পরিত্যাগ্ধ করেন ন। | উনি মনুষাদ্দিগকে আবু* আ- 

রোগাঃ ধন, ঈীশ্বর্ধয ও বিবিধ কামন] প্রদান করেন । আবার উনিই 

তৎ্সমুদায় বিনষ্ট করিয়! থাকেন । ইন্দ্রাদিদেবগণের যে জমুদ্রায় 
ন্ব্য রহিয়াছে এসমুদায় তীহারই | উনি প্রতিনিয়ত ত্রিলো- 
কের শুভাগত কার্ষে ব্যাগ্ুত রহিয়াছেন। মস্ত ভোগ্যবন্ততে 

উহার গ্রভুত্ব আছে বলিয়া উহাকে 'ঈশ্বর এবং যাবতীয় মহৎ বি- 
ষয়ের অধীশ্বর বলিয়। মহেশ্বর নামে. নির্দেশ করা যায় । উনি 

স্বীয় বিব্ধিরূপ দ্বার এই বিশ্ব সংসার ব্যাণ্ড করিয়। অবস্থান 'করি- 

তেছেন। সমুদ্র মধ্যস্থ বড়বামুখ উহারই বক্ত। | আকাশ ও নু 

ধর্যাদি দেবদেব মহাদেবের অন্যতর মূর্তিঃ ইহা, পুথম অধ্যায়ে 
গ্রমাণ করিয়াছি । ভগবান বাসুদেব কথিত-দক্ষযজ্ঞে মহাদেবের 
ভাগ কল্পনা না করায় মহাদেবের ক্রোধে আকাশ, সুর্যা, গুহ 

নক্ষত্রাির প্রাকাঁশ বিলুপ্ত হইয়া সমস্ত জগৎ ঘোরতর অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল । এইকথা বেদ স্মত। 

বিনি অহ তাহ] হইতেই অন্ধা, বিকুঃ ইঞ্জাদি দেবগণ স্থাবর 

ছগমাত্বক সমত্ত চাচির ও চারিবেদ উৎ্পর় হইয়াছে, সুতরাং 

' লই বিশ্ব বিশ্বকর্মা আবার তর্গাকে নারখি, বিস্কে উৎকৃষ্ট 
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শর, অনলকে শৈল্য, যমকে পুষ্থ, চারি বেদকে শরাসন ও*পাবিত্রী 
দেবীকে জ্য। প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উহা! কখনও অসম্ভব বা বেদ- 
বিরুদ্ধ কথা নহে, কথা বেদ সম্মত | বিনি উষ্কারনাথ নামে কর্তা 
রূপে বিরাজমান তাহার পক্ষে অসস্ভব কিছুই নহে। বাসুদেব 

শিবের যেপমস্ত নাম কহিয়াছেন বেদেও তাহ। আছে, বাজুদেব 

কহিয়াছেন, কর্ম ও চরিত্র নিবন্ধন বেদে মহাদেবের নানাপ্রকার 
নাম হইয়াছে ।--কথ। প্রত । এই অবস্থায় বানুরদেব কথিত 

মহাভারতেরউিক্ষ এই শিব মাহাত্্য বেদনম্মত প্রমা৭ সুতরাং 
বেদোক্ত ও বেদসম্মত প্রমাণ দ্বারা ভগবান বিষুণ যে শিবভক্ত 

শৈষ, শিবের উপাসনাঁও তপন্যা দ্বারাই যে পরমপর্দ ও বিঞুত 
লাভ করিয়াছেন, ইহা স্থির হইতেছে । তথাপি এই অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় দলিলের ও বিঞ্ুর স্বপক্ষে ভাগবতকারের শ্রীমন্ভাগবত- 

গ্রন্থ লিখিত যে সমস্ত জবানবন্দী সমালোচনা হইবে তাহাতেও 

বহুবিধ বেদ বম্মত প্রমাণ" এই মীমাংসিত বিষয়ে প্রন্ফুরিত 

হইবে । 

সবি 

তৃতীয় অধ্যায়। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

বিধুঃপক্ষে ছিতীয় দলিল হইতেছে) তৃগুমুনি ক্রোধবশতঃ 

বিঝু্রক্ষে পদাঘ্বাত করিয়াছিলেন তথাপি তিনি জুদ্ধ হইয়া্ছিলেন 
না এই জন্য বৈষ্ঞগ্রন্থে বিষ্ুই পরত্রদ্ধ। শিবু হার ভক্ত । 

মহাভারতে পাওয়া যায় ছুর্বাসাথষি অনেকদিন 'ঘ্বারকার 
৩. 
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'অবন্থান' করিয়া বাস্থদেবের উপর বছবিধ অত্যাচার করিয়া” 
ছিলেন । খেষদিবস তাহার উত্তষ্ট পায়সান্ন বাসুদেবের মস্তকে 
শরীরে ও নমীপস্থা রুক্সিণীদেবীর সমস্ত গাঁে লেপন করিয়া 
দিয়াছিলেন। এবং অশ্বের পরিবর্তে রুক্সিণী দেবীকে রথে 
যোঁজিত করিয়া তাহার উপর বেত্রাধাত করিয়। ছিলেন তথাপি 
বাসুদেব ভুদ্ধ হননাই, কি কারণে হইয়াছিলেন না তাহ! মহাভা- 
রতের আনুশীঘনিক পর্কের উনবষ্্যধিকশততম অধ্যায়ে রাজা 
যুধিষ্টিরের জিজ্ঞাসিত ব্রা্গণের এত মান্যকেনন% এই প্রশ্মের 
উত্বরে ভগবান বাসুদেব দুর্ধা্। সম্বন্ধে যে রৃত্বান্ত বিস্তারিতরূপে 
বর্ণনা করিয়াঞ্ছন পাঠক ইচ্ছাকরিলে এ প্রস্তাব এবং একাদখ 
পুরাণে দধীচিমুনির সহিত বিছুঃর যুদ্ধঘটনা প্রস্তাবটী পাঠ করি- 
লেই তাহার কারণ জানিতে পারিবেন। 

পদ্দাঘাতদ্বারা দেবভাদিগকে প্রসব করার অথবা! পরত্রন্ষের 

পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকিলে কঠোর তপস্যা করিয়া শরীর 
শীর্ণ করা হইত কেন? কে ব্রক্ধ; ইহাযদি ভূগুমুনি ন। জা" 

নিতেন তবে বিষ্ুুবক্ষে পদাঘাত করিতে তাহার ক্ষমতাই হইতগ1। 

অথব] পদাধাত করিয়! জীবিত থাকিতে পারিতেন না। ভূগুমুনি 

ত্রক্মতেজঃ 'লাভ করিয়। ছিলেন বলিয়াই বিষু বক্ষে পদাধাত 

করিয়া! জীবিত ছিলেন এবং ভগবান বিঞু সাদরে সেই পদাঘাত 

সহ্য করিয়1, বিনয়ে তাহার ক্রোধ শান্তি করিয়াছিলেন। ইহার 

কার যুধিষ্টিরের নিকট ভগবান বাহ! বলিয়াছেন তাহাই প্রক্কত। 

 পুর্বা খষি দিনের ক্রোধাস্রি নির্বাণ করিতে, অথবা সেই ক্রোধ 
হইতে আত্মরক্ষা! করেতে বিনয় ও স্তুতি ভিন্ন উপায় ছিল না। 
তাঈ ভার ক্রোধ শান্তি করিতে বিবুং তাহার স্ব স্বত্বি করিরী। . 
ফিলেদ। 

৪ 



ঙ 

্ রহ ন্ ₹ এ চা 

ছু । ঠ ছু 

॥ ॥, এ 
নখ রঃ ॥ 

বিনি পাঁপ পুখ্যের এবং খবিদিগের আশীর ও আভিনমপা- 
চের অতীত. তিনিই পরব্রক্ম। খষিখণ তাহারই উপাঁরন। করিয়! 
ন্ষতে্জঃ লাভ করিয়াছিলেন? ভীহারই উপাবনা করিয়া, ক্ষত্রিয় 
সন্তান বিশ্বািত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ভগবান বিকুও তাহারই 
তপন্যাদ্বারা বিষ্ুত্ব ও ব্যাপকত্ব লাভ করিয়াছিলেন * ূর্বাসার 
অর্চন1 এবং তৎরুত অত্যাচার অবিচলিতচিত্তে সহ্য করিয়। তাহা 

হইতে বহুবিধ বর গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

* ব্রাহ্মণের অভিনম্পাতে ভখবান বিঞুদর “রাম অবতারের 
ত্রিকালজ্ঞত! 'বিলুগ্ড হইয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণের গুরস্কাত রাক্ষয- 
রাজ রাবণকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে লিগ হইয্লাছিলেনবলিয়া 
রামচক্্র অশ্বমেধ বজ্ঞ করিয়। মেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ ৭ 
ছিলেন । 

ব্রহ্ম! কন্যাগামী হইয়] যে মহাপাপ করিয়াছিলেন, সেই অপ- 
রাধে মহাদেবের ভয়ে তীঁগাকে পলাইতে হইয়াছিল ॥ ব্রন্ধার 
এ অন্যায় কার্ষ্যে মহাদেবের ক্রোধু, হইতে কালভৈরব প্রানুভৃতি 
হইয়। পঞ্চমুখ ব্রন্মার উর্ধমুণ্ড ছেদন করিয়। নিয়াছিলেন.। তদ্বধি 
বন্ধ চতুন্মধ, বৈষ্ণব গ্রন্থ শ্রীমন্ডাগবতে মহাদেবের ভয়ে ব্রন্নার 
পলায়ন লিখিত আছে । | 

'দবেবদেব মহাদেব ভিন্ন সমস্ত দেবগণ যে পাপ পুণের ,এষং 

খযিফিগের ক্রোধ ও আশীর্বাদের অধীন ইহার বহুবিধ ৮ 
রহিয়াছে । 

*০ পুর্বাকালে: দধীচিনুনির সহিত বিফুভক্তের বিবাদ উপস্থিত 
হইলে, বিরুৎ তাহার ভক্তের পক্ষ হইয়া ইলাঠদি দেবগণ সহ সাহার: 
নিকট: গমন: করিয়া সরল, ক্বেবত! একত্রে নাহার পর দিব্যা 
বকঈনিক্ষেপ, করিয়াছিলেৰ, কি দখীচিমু্ির. গায়ে ঠেকিয়া 



১০? মীমাংসাতত্ব। 

সগস্ত আন্ুই ব্যর্থ হইয়াছিল। দেবতার! দধীচির কুশান্ত্ের প্রাহার 
 সঙ্থ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করতঃ আত্মরক্ষা করিয়া ছি- 
লেন। সমস্ত ব্রাহ্মণ দধীচি মুনির পশ্টাতে দর্শক রূপে উপ- , 

স্থিত ছিলেন। ভীহারা দেবতাগণের এ অন্যায় যুদ্ধ দেখিয়া 
অভিপম্পাত করিয়া ছিলেন যে, দক্ষষজ্ঞে বীরভদ্র ডৈরবের 
হস্তে এই অন্যায় যুদ্ধেব ফল স্বরূপ তোমাদেব সকলের মস্তক 

ছিন্ন হইবে দক্ষষজ্ঞে তাহাই হইযাছিল। দক্ষ প্রজাপতি ও 
খত্বিক্ব্রাহ্মণ দিগকে রক্ষা করার জন্য বি ইন্ট্র প্রভৃতি সমস্ত : 
দ্বেবগণ বাঁরভদ্রভৈরবের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করায় তিনি বিষুঃ 
ইন্দ্র গ্রভৃতি দেবগণেরও খভ্িক্ক্রা্গণগণের ও দক্ষ প্রজাপতির 

মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার দেব ও ব্রক্ম হত্যা- 
জনিত কোন পাঁপই হইয়াছিল না। তৎপর ব্রহ্ম স্তব স্ততিতে 
মহা'দের, ্বয়ং যজ্ধন্থলে যাইয়। বিধুঃ ইন্ত্র প্রভৃতি দেবগণ খদ্িক্- 
বরাক্ষণগণ ও দক্ষ গ্রজাঁপতিকে পুনজী'বিত করিয়! দিয়াছিলেন। 

ভাঁগবতকার শ্রীমন্াথবতে দক্ষযক্ঞ রূপান্তরিত করিয়াছেন; বোধ” 

' ক্ষরি, দক্ষষজ্ঞ অন্যরূপ করিয়া দেখাইবার জন্যেই তিনি ভাগবতি 
রূপাম্তরিত করিয়। দক্ষষজ্জঞের কাহিনী আনিয়াছেন। 

মহাদেব যে পাপ ও পুণোর অতীত পুর্বের খষিগণ যে মহা- 

' দেবের ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত স্তব স্ততি করিতেন তাহা 

. প্রমাণ জন্য যজুব্বেদৌক্ত রুদ্রাধ্যায়ের ১৫, ১৯, ও ২৭ মন্ত্রের 
বঙ্গানুবাদ নিদ্ধে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। 
১৫ দুশ নতর_হে রুপ আমাদের ব্বদ্ধ বালক ও যুবক রকলদুক্ 
 'আমাদিগ্গের জণ 'ক্লকে * পিতাকে মাতাকে ও পন্ত্রীগণকে 

:পুঞ্দিগফে বধ করি ও না। ৃ 
৯৬ শমন্রুজামাদিগের তির়তগয়াদিগকে বধ করিও না! 



মীমাংলা তত্ত্ব ৷ , ১০৯ 

আমুবিষয় কল্যাণ কর। গে! অশ্ব গ্রভৃতি বধ করিও *ন11 

২* শ মন্ত্র--জগৎ মৎ কর্তৃক জীবরূপতা ও অন্তর্ধাশিতা প্র- 

১ যুক্ত বিশেষরূপ প্রা্ড হইয়াছে, তিনি সমস্ত প্রাণীর পালরিত | 
বিনি হস্তে বান ধারণ পূর্বক দশদিক রক্ষা করিতেছেন; খিনি 
অভিমানশূন্যতা প্রযুক্ত শুদ্ধ ও)নিলেপ, ধিনি আমাদিগের রক্ষণার্থ 
আকর্ণ পুর্ণ ধনুঃ অবলম্বন করতঃ ধাবমান রহিয়াছেন ইত্যাদি । 

যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে, যিনি সমস্ত প্রাণীর পাল 

' রিতা, সৃজন, পালন ও মংহার যাহার কভর্ধ্য ও করণীয়, তিনি 

ব্রদ্মহত্যা গোহত্যা স্ত্রীহত্য। জণ হত্য। ইত্যাদি পাপের অতীত। 

ইহা বেদ ও ন্যায় ও যুক্তি নঙ্গত। পুব্রে খবিগণ জন্ম মৃত্যু বন্ধন 
হইতে চিরমুক্তির কামনায় মন্ত্রীক ত্র্যন্বকদেবতার অচ্চনা ও 
তাহার নিকটে প্রার্থন। করিতেন, ইহার প্রমাণ প্রথম অধ্যায়ে 
বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি । ত্র্যস্বকদেরত। যে শিব ইহাতে যি 

কাহারও আপতি থাকে, তিনি অভিধানে অথবা মহাতীর্ঘ কুশ 

বর্ছে ষে স্থানে ত্যন্কনাথ "শিব মহা তীর্ঘরূপে বেদের বাবা রূপে, 

ত্রিলোকের পিতৃরূপে মুক্তিদানের কর্তারূপে বিরাজমান আছেন, 
তথায় যাইয়া দেখিতে পারেন,-শিব সম্বন্ধে রেদে যাহা আছে 

পৃথিবীতেও তাহাই বিদ্যমান রহিয়াছে 

বৈদিক প্রমাণে-যিনি জন্ম মৃত্যুরপ ক্লেশ হইতে পরিশ্রাণ 

করিয়াথাকেনঃ বিনি স্বর্গ নরক মুক্তিমার্গের পালক- যিনি দেহে 
আত্মা ও বল প্রদান করেন, ষিনি স্থাবরজঙ্গমাত্ক চরাচরের 

একমাত্র অধিপতি, বাহার প্রভাবে সচেতন প্রাণীর* চেতন! 
সন্ভোষকারিণী হয়, অগ্রি, বাহু, ুরধ্য, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যাহার 

' শীসনাধীন, ধিনি যজ্জমুর্তি 'যজেশ্বর, ললাটে পরব্রজ্জরূপেধ্েয় ? 
বাহার তপন) করির। ভৃগু আদি মুিগণ ব্রন্মষ্চেজঃ লাভ করি" 



৯০২ র মীসাংদাতদ্ব | 

কাছেন% সেই পরমদেষতা! পরক্রক্ষকে পদাধাত করিতে ইচ্ছা ফরি- 
লেই যে তপস্যা নষ্ট হইবে, প্রদীপ্ত ছুতাশনে পতক্ষবৎ পুড়িয়া 
মরিতে হইবে, ইহা তাছার জ্ঞান ছিল; নুতরাং যে তগবান বিশু, 
তপস্যাদ্বার! বিশ্ুত্ব বাঁপকত্ব ও পরমপদ্ লাভ করিয়াছেন, ভূঁু- 
মুনি স্বীয় তপোবলের পরীক্ষা! জন্য সেই বিষুঃর বক্ষে পদাঘাত 
করিয়াছিলেন! অন্য কারণে নহে । 

০ -০] ০০০১১ 

তৃতীয় অধ্যায়। 

, তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

জ্ীমন্ভাগবতের অইমস্কন্দ | 

ভাখবতকারের গ্রন্থলিখিত জবানবন্দীতে রামের চরিত্র বর্ণনায় 
ঞ্ইকথ। আছে যে--রাম মানব অবতার গ্রহণ করিয়া ছিলেন; 
কিন্ত ব্রদ্ধা ও শিব তাহার চরণপত্ম অঙ্গন! করিতেন ইহাই ভাগ” 
বতকারের জবানবন্দী | 

' ক্লামচত্ বিষ্কুর অবতার হইলেও মানবচরিত্রের অথবা মানব- 
প্রকৃতির সীমা! অতিক্রম করিয়! প্রশ্বরিক ব৷ দৈব শক্তির বলে 
কোনও কার্ধাই করেন নাই। কিশোর বয়সে চূড়া উপনয়ন বংশ 
ও জাতিগত নিয়মানুসারে, তৎপর যৌবনে বিবাহ তাহাও জাতি- 
গত বংশগত নিয়মানুলারে, পিতৃমতা পালনার্ধ বনে যাওয়া! তাহাও 
মানুষের নিয়মাসুসারে £ পিতৃশ্রান্ধও করিয়াছেন জাতিগত দি" 
মানুসারে, লীত। উদ্ধার জর্ন্য সমুক্ধে সেতুবান্ধিয়া! লঙ্কায় যাওয়া, . 
তাহাও মাধুষের নির়মানুসার়ে, রাবখাদি বিপক্গগণকে সংহার- 
করতঃ সীতা উদ্ধার করিয়া অস্সিপরীক্ষ (দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, 



রি 2 মীদাৎসাতদ 4. ১5 কত 

'তাহাও মানুষের নিয়মানুারে, ১৪শ বৎসর অন্ডে রত ৬ 
রাজ্যাভিষেক . তাহাও মানুষের নিরকানুসারে, প্রজারঙনজন্য.. 
অনীতাঁকে যে বনে পাঠানহয় তাহাও মানুষের নিযানুষারে, ক্ধঃ 

হত্যাপাপভয়ে অশ্বমেধ ষজ্ধের অনুষ্টান ও সম্পন্ন করেন মানুষের 
নিয়মানুষারে, ক্তীর্ঘপর্যাটন করিয়াছিলেন মানুষের নিয়মাসুসারে 1. 
ট্রকালীন বন্ধ্যোপাসন! করিতেন ক্ষত্রিয়জাতির নিরমানুসারে 1 
গ্রজাশালন প্রজাপালন সমস্তই করিতেন মানুষের নিয়মানুসারে : 
জীরামচক্দ্র সমস্তকার্ধয মানব ও জাতীয়ধর্মানুসারে করিয়ণ, তাহার 

পাদপন্মে পূজ। লইতেন টৈবী অথবা এঁশ্বরিক শক্তির বলে বরন্গা 

মহেশ্বরকে ধরিয়া, এমন অনঙ্গত অযৌক্তিককথা ভাখবতে ভিন্ন 
কিছুতেই পোষায় না । 

কারণভিক্ন কাধ্যের উৎপত্তি হয় না” ব্রন্মা ও শিবের এমন কি 

কারণ ঘটিয়া ছিল, তাহার! এমন কি দায়ে পড়িয়াছিলেন, ,কিন্ব 
তাহাদের এমন কি বাপেরশ্রাদ্ধ ঠেকিয়াছিল যে, অযোধ্যার দশ 

রথের পুজ্রের পাদপত্ম অঙ্চৰা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

£কানও ঘটনার সংশ্রব নাই, কোনও কারণ নাই, কেবল এই 

কথা 'যে “রামচন্দ্র মানব অবতার গ্রহণ করিয়া ছিলেন সত, 
কিন্ত ব্রহ্মা ও শিব তাহার চরণপদ্ম অর্চনা করিতেন ।” ঘটন1; 

অথব! কারণের সংশ্রব না থাকাতে বখন এই কথা, তখন কথ্যটী, 
(ষে গ্রস্থকারের স্বার্থমূলক উদ্দেশ্যে লিখিত তাহার সন্দেহ নাই |. 
রামচজ ক্ষত্রিয়? জাতিথত বাবহার ও জাতিগত ধর্টে ব্রতী; 
ছিলেন $+--একথ। ভাহার চরিত্রে বিদ্যমান, ইহ! বাদাম. 

.ক্ষবিয়িগের ব্ছুর্কেদোক্ত নন্ধ্যাকরার নিয়ম,আছে । এ. বেদের ' 

াবস্থার, রিস্ধ্যায় শিবের ধ্যান, শিবের উপাসনা ললাটে; করিতে: 

'হয়। গায়তী বিশজ্জনের পরপর ইতাদি মে শিবক্ে 



৯৪ সীমাংলাতত্ব। 

নমস্কার করিতে হয় । রাম অবশ্যই তাহা করিতেন । পিতী- 
মাতাল শ্রাদ্ধে (রযষোত্বর্গে) বেদোক্ত রুদ্রপুজা, রুড্রের হোম, 
ষুর্ধেদোক্ কুদ্রাধ্যায শিবের ভব দ্বিঃপাঠি অর্থাৎ দুইবার পাঠ 
করিতে হয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র প্রভৃতির বেদোক্ত রষোঁৎ- 
সর্থ শ্রাঙ্ধ না| হইলে একটী ব্রান্ণ ও সেই আদ্যশ্রান্ধে আহার 
কিরেন না বা দানগ্রহছণ কবেন না । রামচন্দ্র কখনও ক্ষত্রিয়ধর্ম 
উপেক্ষা করেন নাই | সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি 
পিতামাতার শ্রাদ্ধে বজুর্ধেদোক্ত রৃষোত্সর্গ করিয়াছিলেন | 
রামচন্দ্র বেদাধায়ন ও বেদদোক্ত সন্ধ্যোপাসলা করিতেন | 
পূর্বপুরুষের নিয়মানুসারে দীক্ষিত হইয়া! তাহাদের স্বাপিত অযো- 
ধ্যায় মঠমন্দিরস্ত শিবের লিঙ্গমুর্তির অঙ্চনা করিতেন । তৎপর 
ঘটনাচক্রে পড়িয়া! সাগরে যেতু বাৰ্ধিয়! নেই সেতুর উপর রাঁমেশ্বর 
নাম দিয়া শিবের এক লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করেন । তদবধি রামে- 
স্বর শিব জ্যোতির্লি্গ মহাতীর্ঘরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন । 

রামচন্দ্র রাক্ষনরাজ রাবণ বধ করিয়। ব্রন্মহত্যাজনিত পাপ- 
ভয়ে যে অশ্বমেধমজ্ঞ করিয়াছিলেন $ এঁ যজ্ঞ ষুপস্থাপন ক।রয়। 
বেদেব দেব মহাদেবের অচ্চন] করিতে হয় তাহার প্রমাণ জন্য 

বঙুর্কেদের মাধ্যদ্দিনী শাখার অশ্বমেধ বুপপ্রকরণ 
হইতে সংক্ষেপ উদ্ধৃত হইল 

২৪ অধ্যায় ২য কণ্ডিক1। 
দ্বিতীরসুপ--পশুপতি রূদ্রদেবতার অীতির জন্য ইত্যাদি". 

৯০-৯ডি। 
পঞ্চমবূপ-রুও্রদ্েষ্গণের পীতির জন্য ইত্যাদি-"* ** 
ষখমরূপ-( বিদুৎ দেবতার প্রীতির জন্য ইত্যাদি-****" 

£ বিছ্যুৎ কিন্ত শিবের রূপান্তর )। 
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বিংশহৃপ-ত্যতথক দেবতার প্রীতির জন্য ইত্যাদি *** 
রুদ্রদেবতার আরও অনেক বূপ আছে । অশ্বমেধ যজ্ছের যূল 

দেবতা সেই অদ্বিতীয় পরত্রন্ম শিব, এজন্য বেদে শিবের নানাবিধ 
নামে বৃপ স্থাপন করিয়া অশ্বমেধ বজের ব্যবস্থ! হইয়াছে । বিলি 
অগ্তী পাপ হইতে মুক্তকরার অধিকার তাহারই সুতরাং অস্বটযধ 
যজ্ঞে ভাহাযর় বহুবিধ নামে অঙ্ঠনা রহিয়াছে । বিনি বহুবিধ 

নামে পুজিত হন তিনিই মূলদ্েবতা | 
রামচন্ত্রের বিবেক উপস্থিত হইলে তাহার কুলগুরু বশিষ্ঠ" 
দেব তীহাকে কিরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন এস্থলে 

প্রমাণ জন্য তাহ] উদ্ধত হইল । 

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্য প্রকরণের চতুঃযা্টিতমসর্গ । 
বশিষ্ঠদেব কহিলেন হে রামচন্দ্র | ষে “পরমাত্ম! মহেশ্বর” পর্ব" 

গত আদ্ান্তবিবর্জিত হ্বচ্ছ ন্বগ্ুকাশক ও আনন্দন্বরূপ নেই গুদ্ধ- 

চিন্মাত্র পরমাত্ম! হইতে চিত্তশালী জীব সমুত্পন্ন | ও সেই জীবের 
চিত্ব হইতে জগৎ সমুস্তুত হইয়াছে । (মহেশ্বর মহাদেব বে শিবের 

নাঁম ইহা ১ম অধ্যায়ে বেদের প্রমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে ) তথাপি 

দিজানাকরি বশিষ্ঠদেব কথিত পরমাত্মা মহেস্বর শিব ন1 বিধু়? 

তৃতীয় অধ্যায়। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 

প্রীযন্ভাগবতের অষ্টমস্কন্দে ভাগবতকার মহাদেবকে বিস্র 
অবতারের অংশের অংশ মনুষ্য পণ্ড পঙ্গিগণের অথবা কীট গত- 

: ক্র ভুলা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু কোন, গবতারের অংশের 
অংশ তাহা প্রকাশ করেন নাই। ভাগবতে দক্ষষজ্ের থে কাহিনী 

আনিয়াছেন তাহাতে অকাও ,বিকুকে গরহাজির রাখিয়াছেন। 
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কেম ত্রন্গাও বিধুং কি কীট পতঙ্গকে ভয় করিতেন ? বীরভদ 
'্রষ সেই যজ্ যে সকল দেব ও খত্বিক, ব্রাহ্মণ ও দক্ষ গ্রকা- 

পরতিকে হত্যা করিয়াছিলেন, ভাহাদিখকে পুনজীবিত করিতে; 
সন্াও বিষ্ুকে মহাদেবের নিকট নিয়া অনুরোধ ন1 করাইয়া বি- 
হুটকে দিয়! পুনর্জীবিত করাইলেন না কেন ? শিব যদি পপ পক্ষী 
কীট পতক্ষের তুলা, তবে ভাগবতকারের বর্ণিত অমুদ্র মন্থনে য়ে 

হলাছল বিষ উত্থিত হইয়া শমন্ত দেব, দানব, মনুষা, পণ্ড, পক্ষী, 
ইত্যাদি বিনাশের কারণ হইয়াছিল, মেই হলাহল বিগুলি সমুদ্র 

্ন্ছানের কর্তারূপী সম্মুখে বিদ্যমান বিষুঠাকুরকে নিবেদন করিল! 
ন৷ দিয় স্তব ভ্ভতি করিয়। সেই পশু, পক্ষী ও কীট পতঙ্ষের তুল্য 
মহাদেবকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইল কেন? 

্রস্থকার বিষু। ঠাকুরকে দিয়া স্তব স্ততি না! করাইয়া, প্রজ।, 
প্রজাপতি, থবিগণ যে দর্শক রূপে উপস্থিত ছিলেন, মহাদেবের 

ভব প্ততি করিতে প্রঠিনিধি স্বরূপ তাহাদিগকেই পাঠাইয়াছিলেন। 

কিন্ত বিবেচম! করিয়া দেখিলে, যাহার দায় ঠেকা, পরিত্রাণের 
জনা তাহার নিজের উপস্থিত হইয়া স্তব গ্ততি করাও যে কথা 

প্রঠিনিধিছ্বারা ব1 মোক্তারাতন হাজির হইয়! স্তব স্ত্বতি করাও 
সেইকথা | মননের কার্ষেত হলাহুল উত্িত হইয়া; যে, জগৎ 

বিন্্ই করিতেছিল, তাহাতে দায় ঠেকা! হইয়াছিল নেই কর্তা- 
পীর ন। দর্শকগণের ? তবে বিষ উৎপন্ন হঞ্ডয়ার কর্তাকে গর- 
হাজির রাখিয়। দর্শকদিগ্কে উপস্থিত করা হইল কেন? তবেই 
সাগবতকারের কথা এই হইল যে সেই হলাহল বিষ বমন্ক জগৃত্' 
ধ্বংসের কারণ হওয়াতে প্র্দ। প্রজাপতি ও বমল্প জগতের 

অধিপতির ক্ষতির কারণ হইয়াছিল । সুতরাং যাহাদের রৃতকর্পে 
। বির উৎপয় হইছিল তাহারা সেই সময়ে গুরুতর ক্পরাদী হইয়া 
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বির বিষ উহার! ছিলেন গরহাজির, ভাগবতকার বিষ 
ঠানুরকে ই. কর্ট্দের কত? করিয়া তাহার নির্মলযণঃ বাহির 
করিয়াছেন:না মাচী করিয়াছেন ? সমুদ্র মন্থুনে উত্থিত বিষ 
কর্তাগী নহ'খবস্ত জগৎ নষ্ট করিতে পারিত বিঝু ভবিষ্যৎ বিবে- 
চন! মা করিয়া এমন কার্যোর কর্তা হইতে গেলেন কেন ? তধেই 

গ্রখাঁনে কিন্তু ভাগবতকার কার্যাগত বিঞুঠাকুরের তিকালক্ঞতা 
বাজাণ্ড করিয়াছেন । তবে নির্মল যশঃ বাহির করাছইল কি- 

রূপে? একর্দে যিনি কর্তী এ কর্মে উৎপন্ন সমস্ত বন্তই নাগ 

ও বিচারতঃ নেই কর্তাচীর, এই অবস্থায় সেই কর্দের উৎপর্ন ফল 
যে হলাহল বিষ তাহ! সেই কত্বাকে খাওয়ান হইল না কেন? 
এখনে কিন্ত ভাগবতকার কার্য গত ভগবান বিষুণকে হুলাহন বিষ 

পানের অযোগা অক্ষম পাব্যস্ত ৮০৪ তবে নির্শলবণ। বণ বন 
করাহইল কিন্রপে ? | 

মন্থনোঁৎপন্ন অয়তগুধি টত্যগ্রণকে বঞ্চনা করিরা “রী 
সহিত ভাগবণ্টন রূপে খওয়াইলেন বিঞুঠাকুরকে | এখানে কিন্ত 
ভাঁথবতকারের মতে ভগবান বিষুর হাল্কাজীবনের পরিচয় 
রহিয়াছে তাই তিনি অস্ত পানদ্বারা অমরতার ব্যবস্থা করিলেন? 
তবে আর ভগবানের নির্মল ষশঃ হইল কিসে? ন1 ঠতাগণকে 
বঞ্চন1 করায়? না উৎপন্ন জিনিন ইন্দ্রের সহিত 'ভাগবুন্টীনে, 
কিছু কিছু পাওয়ায়? তবে মহাদেবরুকীট পতঙ্গের ভুলা9 
বির 'অবভাঁরের অংশের অংশ বর্ণনা করায় বিষুঠাকুরের মান্য 
অন্ধ খুব উচ্চে উঠিয়াছে ! কেন অস্বত: .পাশ. ঝুরহিয়া ্ে | 

রঙের জীবম শক্ত, কর? হঈফ্লাছে তিনি ভি অস্ত ভ্যা্থী, রিয়ত 
নক্ষক, কতা ক্ষক: জ্বগংপলেক কখনও রুক্গপদ, সাল হইতে 

প্রািরমা 1 
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ভাগবৃতকারের মতে ধিনি বিষ পানের অযোগ্য হিনি অস্ত 
পঁয়ী যিনি ইন্দ্রের সহিত সমকক্ষরূপে মন্থনোত্পন্ন জিনিসগুলি 
ভাগবণ্টমে কিছু কিছু নিয় ছিলেন তিনিই ব্রক্ষ 1! খহাদেব 
অবশ্যই সেই ব্রঙ্গের অবতারের অংশের অংশ মনুবা পক্ষী 

কীট পত্তঙ্গার্দির তুল্য । 
কিন্তু গ্রস্থ ও ভাষ্য ও গিক! গীগ্পনী ভাগবতকারের ম্বনামে 

গ্রাকাশ না করিয়া ত্রিবন্ধ্যাখিত বেদজ্ঞ ব্রাক্মণের নামে করায় 

অকারণে তাহাদিগকে কলঙ্কিত কর! হইয়াছে । 

৩য় অধ্যায়। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ, | 

শ্রীমন্ডাগবতের দ্বাদশ 'স্কচ্দে 
ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

নদীর মধ যেমন গঙ্া, দেবের মধ্যে যেমন বিষুঃভক্তের মধ্যে 
যেমন মহাদের, পুরাণের মধ্যে তেমনই ভাগবত | ইহাই ভাগ” 

বতের কথা। 
এখানে কিন্ত ভাগবতকার মহাদেবের দেবত্ব বাজাগুকরিয়! 

ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন। হ্ঠক্ষন্দে চিত্রকেতু গন্ধর্কের 
খাঁহাঞ্জুরীটি। মহাদেবের উপর দিয়া চালাইয়। সেই শ্রেষ্ঠত্ব কাড়ি 
মিপাঁঞেন 1 অষ্টমস্কন্ধে যে, শহাদেবকে পশু পক্ষীর তুল্য বলিয়া 

বর্দন। করিয়াছেন, তাহা আর বাঙ্গাপ্ত করেননাই নুতরাং বাহছাল 

রাদিয়াছেন পঞুবক্ষীর তুলাঁরপে, কিন্তু মহাদের নামট। যাঙাওড 
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করেন মাই কেম ? ভাগবতে হবার কোনও কারণ পাইলঠমন] | 

কেবল এইমাত্র বুঝিলাম মহাদেবের মন্বন্ধে এরূপ বর্ধন যেমন 
টিক হইয়াছে পুরাণের মধ্যে ভাগবড়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সেইয়পই ঠিক 
হইয়াছে । কিন্তু ভুঃখের বিষয় এইযে যে জগতে মহাদেব সর্ববাদি 
সম্মত পঙ্পতি পশুনাঁথ ও পণুর ঈশ্বর সেই জগতে ভগবান . 
বিষুধকে ভাগবতকার বরাহবর্ণনায় ছাঁড়িয়াদিয়। কার্য্গত ভখবা- 
নের নির্মল যশঃ ও ভগবাদের ঈশ্বরত্ব বাঙ্কাণ্ড করিয়া মাগী 
করিয়াছেন । 

বৈষ্ণবগ্রন্থ মহাভারতের শৈল্াপর্কাস্তর্গত 
গদাযুদ্ধ পর্তাধ্যায়ের একোন চত্বারিংশতম অধাঁয়। 

কালীপরসন্ন সিংহের বঙ্গানুবাদ । 

মহর্ষি মঙ্কনক স্বীয় সমীপে একটী ব্রাঙ্মণকে দেখিয়া তাহাকে 
দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞান কুরিয়া, তাঙ্কার পদতলে নিপতিত 
হইয় বিম্ময়াবিষ্ট চিত্তে ; হে ভগবন ! আমি রুদ্র অপেক্ষা অন্য 
কোনও দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিনা । “আপনি এই 
চরাচর বিশ্বের একমাত্র গতি। পগ্ডতেরা কহিয়! থাকেন, 

আপনি এই বিশ্ব হষ্টি করিয়াছেন। এবং প্রলয়কালে স্স্ত বু 
আপনাতেই প্রবেশ করিবে। হে ভগবন.! আমার কথা দূরে 
থাকুক, দেবগণ ও আপনারে বিদিত হইতে সমর্থ নহেন । জগর্তে . 
যে সমস্ত পদার্থ আছে, ততসমস্ত আপনাঁতে নিরীক্ষিত হইয়া! 
থাকে, আপনি বর দাতা, ঝন্জাদি দেবগণ আপনারই আরাধন! 
করেন্ধ। আপনি ফ্রেবগণের সৃষ্টিকর্তা । তাহারা আপনারই 

এঅনুপ্রহথে অকুতোভয়ে আষোদ প্রমোদে ক্ষালযাপন ধরিয়। 
গাকেন ইত্যাদিং এই সমস্ত কথা বেদ সম্মত। বাহ! বেক সম্মত, 
প্রমাধ স্থলে তাহাই গৃহীত হওয়া উচিভ | এই হেত মহাভারতের 
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এই ত্বংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদ্বারা দেখাযায় মহাঁদেব সমস্ত 
দেবের টির 1 এবং মমস্ত দেব সমস্ত জীবের পালনকর্ত। ও 
'সুকতিদাতা ভাগবতকাঁরের স্বার্থে সেই মহাদেবের দ্বেবত্ব বাজে" 
মলা হইয়াছে। 

তরতাজা 

৩য় অধ্যায় | 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 
শ্রীমদ্ভাগবতেত ত্রক্মীর পায় শিবের প্রণাম লেখা হইয়াছে । 

ব্রন্ষ! বিচ শিব এইরূপ বলিবার প্রাথ। দেখিয়াই বোধ করি ভাগ- 
 বনতকার ইহা করিয়াছেন । ক্রদ্ধী বিষুত শিব ও খক্ যজুঃ সাম 
এইরূপ বলিকার পদ্ধতি কোথ। হইতে কি কারণে বাহির হইয়াছে 
ভাগরতকার যদি ত্রিদুন্ধযাম্িত ব্রাহ্মণ অথবা বেদজ্ঞ ত্রিবর্ণের 
. ফেছ হইতেন তাহা হইলে তিনি এরূপ বেদ বিরুদ্ধ কথা লিখিতে 

যাইতেন না ধিশেষত্রঃ মহাভারতে ও পুবাণে পাওয়া যায় ব্রহ্গা 

 বন্ছুকাল শিবের তপসা! শিবের আরাধন। শিবের অচ্চনা কাঁরিয়ণ- 
ছেন তাহারই বিগুদ্ধ প্রমাণ ও চি পৃথিবীতে মহাতীর্ঘরূপে 

 বিদ্গামান রহিয়াছে পিতা মহেশ্বর নামে জ্যোতিলিঙ্গ শিব 

এই অবস্থায় প্রকৃত তহে মমস্ত কারণে ব্রন্জার নমন্য ও উপার্য 

শির মুতর1ং শিবের নমস্য ব্রন্গা এইকথ! জ্রবনে ও অধ্যয়নে মহা" 

পাতক যে তাহার সন্দেহ নাই। 

করলা বিু। শিষ এইরূপ বলিবার পদ্ধতি শুনিয়াই ধার 
ক্ষ্ঠত্ব শ্রেতঠস্ব কল্পনায় এইাকঈপ বর্ণন করিয়াছেন কিন্তু এইপদ্ধতি, 
বাহির হইয়াছে বেদ হইতে উহার কারণ ক্হিয়াছে, বেদোক 

মন্থর মঞ্জে প্রথমে নার্তিদেশে অক্ষা। তৎপরে হৃদয়ে বিষু তৎপরে 
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বাটে শিবের ধ্যান দে কারণে অক্ষ বিধুঃ শিব রানির পতি 
বাহির হইয়াছে বেদহইতে ইহাতে জ্যে্ঠত্ব ও রত ধা টি 
কি মহেশ্বরের ?. : : ঠা 

সন্ধ্যার মন্ত্রে প্রাতধ্যণানে ধা কুমারী ধংকবেছ বরূপা- 
মধ্যাচ্ছে বৈষঃবী যুবতী যজূর্কেদ ম্বরূপা ও সায়াহ্ন ধ্যানে বৃদ্ধা 
রুদ্রানী মামবেদন্বরূপা এই কারণ হইতেই খক, বজুঃ বাম বলি- 
বার পদ্ধতি বাহির হইয়াছেশ্ঠী বেদ হইতে ।রুদ্রানী রদ্ধা বলিয়াই 
“শিব অতি বৃদ্ধ অনস্তকোটি শিবের মধ্যে বুড়া শিব আছেন নবদ্ধী- 
পের বুড়া শিব অতি ধড় অতি বৃদ্ধ । | 

জি জে বিড 

৬য় অধ্যায়। 

সপ্তধ পরিচ্ছেদ ।' 

ভীমন্ভাগবতের বতঠস্কন্ধে+ +- চিত্রকেতুগসকর মহাদেবকে লোক 
গুরু জীবশ্রেষ্ঠ নিলজ্ড স্বণিত ও নীচ প্রতৃত্ভির নীচ লোকের ন্যায় 
নভায় স্ত্রীসহ উপবেশনকারী বলিয়া গালাগাধি করিয়াছে, সিদ্ব- 

চারণ গণ চিন্রকেতুর প্রভাব দেখিয়া বলিতেছেন ;-আমি বন্ধ 

নারদ সনতকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ যে পরমেশ্বর বানুদেবের 

অংশের অংশ দেই বাসুদেবের মহিমা কিরূপে জানিতে পারিবক 

ইহার পর উমা অভিনম্পাত করিলে চিত্রকেছু  প্রতিশাপে যমর্থ 
খমকিলেও ব্নীতভাবে এ শাঁপ ্ রহণ করিলেন ইত্যাদি । * 
: -স্ডাক্গতকার দ্থাদশক্কদ্ধে মহাদেবকে ভক্তের অধ্যে শ্রেষঠকরিয়া, 
“এখানে আবার চিত্রকেছু গম্ধকের বারাদরীটা, হারের উপর: 
নিয়া ছালাইয় দিয়াছেন । 'লস্ীক সরাতে উগহ্দেশন কয়া সা, 
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দেব নীচ প্ররদ্ধি নিলগ্জ ও নীচ লোকের ন্যায় ম্বণিতকন্ম। হই- 
ম্বান্ছেন। কিছু যিনি লক্ষং রমণীকে পতি পুত্র গৃহ ও শিগুনস্তান 
পরিত্যাগ করাইয়া বনে শিয়াছেন ভাগবতকারের মতে তিমিই 
লৎ ও উচ্চাশয় | | 

এই রচন কি ব্যাসদেবের ধাহার মাত সত্যবতী পিতাপরা- 
শর উৎপত্তি পিত! মাতার অবৈধ সংদর্গ প্রকাশ্য নদীর চরে মেই 
ধ্যানের কি এই কথা ॥ 

যেব্যান মাত আজ্ঞাঁয় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধুদ্বয়ের বৈধব্যাবস্থায় 
কুকর্ম করিয়! ধতরা্ ও পাগ্ডর পিত। বলিয়া! পরিচিত নেই 
ব্যামের কি এই কথা ? 

ঘে ব্যাস বেদ হইতে অর্ধনারীশ্বরের পুজার মন্ত্রাদি পুরাণে 

সম্রিবেশিত করিয়াছেন যে নারীশ্বরকে পুরাণে উপপুরাণে মহা" 
ভারতে জগজ্জননী জগৎপিত] বলিয়। বাহার মাহাজ্সয কীর্তন করি" 
য্লাছেন সেই ব্যাসদেবের কি এই কথা ? 

যে ব্যান পুরাণে উপপুরাণে মহাভারতে সতভীর প্রশংসা ও 

দ্ষশ্চারিণীর নিন্দ। করিয়াছেন দেই ব্যাবের কি এই কথ? যে 

ব্যাস লহ মৃতার উচ্চগতি বর্ণন! করিয়াছেন লেই ব্যাবের কি এই 

কথা ? যে ব্যাগ পুরাণে কহিযুছেনর্যযাধর্শ ফল প্রাণ্তির ও 

ছুছের মূল, ভার্যযারসাহাষ্যে সম্প্তি প্রাণ্ড হইয়। থাকে বেই 
ধ্যানের কি এই কথা ? যে ব্যাসপুরাণে কহিয়াছেন যাহার গৃহে 
পতিব্রতাকন্তা বর্তমান সেই জনক জননী ধন্ত, যাহার গৃহে পতি- 

স্তন্তা খদ্ধী আছেন সেই শ্ীমান্ পতিও ধন্য,পিতৃবংশীর মাতৃবংশীয় 
পতিংশীগ্প তিন ২পুক্লষ পতিব্রতার পুণ্যে স্ব্সুখ ভোগ করেন, 

যেই বাসের কি এই কথ ? যে ব্যাম পুরাণে কহিয়াছেন নানী 

 খছুমরণ উদ্দেখে গৃহ হইতে শশানে নহর্ষে স্বামীর অনুগমন, করিলে 
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নিঃলন্দেহ তাহার পদে পর্দে অশ্বমেধ যজ্ের ফল লাভু হয় নেই 
ব্য/সের কি এই কথা ? সে ব্যাসপুরাণে কহিয়াছেন কন্যার ধিবাহ 
সময়ে দ্বিজগণ এই বলিয়া আশীর্বাদ করেন থে পত্র জীবন- 

মরণে নহচরী হঈব। ; ছায়া যেমন দেহেব, জ্যোতক্স| ষেমন চঙ্জের, 
সৌদামিনী যেমন জলধরের অনুগাঁগিনী রমণী তব্রপ সর্ধনা 
পতির অনুগামিনী হইষে নেই ব্যাসের কি এই কথা ? বে ব্যাস 
মাতৃগর্ডে পিতার গুরনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই ব্যামের কি এই 
কথা ? কখনই নহে, ইহ। এমন কোনও ব্যক্তির কথা, যিনি ভীহাঁর 

পিতার গর্ডেই জন্মিয়াছেম । বভাতে নন্ত্রীক উপবেশন যদ্দি 

নীচপ্রবত্তি নিল'জ্জতার কারণ হয় তবে ভাগবতকণরের মাত! ষে 
তাহাকে প্রন করিয়াছিল তাহ! কি নির্লজ্জতার কারণ হইয়া 
ছিল না? 

প্রকাশ্যে ও বহুজন সসক্ষে সন্ত্রীক ,হইয়া বহুবিধ কার্যকর 

হিন্দুর শান্ত্রবিছিত যথা তীর্ধদর্শন, গঙ্গান্নান জলাশয় গ্রাতিষ্ঠ! 

রাজ্যাভিষেক রাজনুয় অশ্বমেধ ইত্যাদি যজ্ঞ সন্ত্রীক হইয়া কর! 
অত্যন্ত ফলদায়ক ও অবশ্যকত্তব্য এই কারণে প্রীরামচন্দ্রের 
রাজ্যাভিষেক সীতার সহ অশ্বমেধ বজ্ঞ সীতার অভাবে সোশার 

সীতার সহ। যুরধি্টিরের রাজনুয় ও অশ্বমেধষজ্ঞ ভ্রৌপদীসহ 
সম্পত্র হইয়াছিল সুভরাৎ ভাগবতকারের মতে রামচন্দ্র যুধিির 

প্রভৃতি রাজগণ নীচ নিলজজ্জ ও দ্বণিত। 

মন্ত্রীক হওয়ার গুখম কার্ধা বিবাহ ইহ! কখনও গোপনে হয় 

নমঃ পূর্বে ক্ষত্রিয় রাজশণ স্বয়হ্ধর সভার অনুষ্ঠান করিদ্যেন কণ্ঠা 

মালা ও চন্দন লইয়া সেই সভায় উপস্থিতপহইয়া সভ্ভান্ছ কোন 
এক ব্যক্কিফে পতিত্থে বরণ 'করিতেন অতঞ্ঞব তাহারা সকলেই 

এ 
নী শুরত্ধি নীচকর্ত্া স্বণিত ও নিলজ্জলোক ছিহুলন,! 

শ স্ পঠিত? 
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খুধ বড় ও শ্রেষ্ঠ সভা দেবয়াজ ইঞ্জের, যেই্থালে ইন সন্ত্রীক 
উপবিষ্ট, শ্রেষ্ঠ সভা! ব্রজ্জলোকে, যেখানে অরন্ধাপত্রীনহ উপবিষ্ট, 
'ত্যুতবষ্ট ত। বৈকুষ্ঠে, নেন্থানে বিষুঃ লক্ষমীমহ উপবিষ্ট হইয়া 
রহিয়াছেন, সুতরাং ভাগবতকারের মতে সমস্ত দেবগণ দেব 
হারাইয়া নীচ প্রতি নিল'জ্জ ও খ্বণিত হইয়াছেন । 

মাধারণ বিবাহ সভায় নবদম্পতির মুখচক্ট্িকা করে, করগ্রহথ 

ইত্যাদি ব্যবহারে সকলেই এ্ররূপ ঘ্বণারপাত্র নিলজ্জ নীচকর্া 
হইয়াছেন । 

যে দাম্পতা বন্ধন জগতে আক্কাদের কারণ ষে দাম্পত্য বন্ধন 

জগতের পুজা ঘে দাম্পত্য বন্ধন হষ্টির ভিত্তি যে দাম্পত্য বন্ধনের 

মূল অর্ধনারীশ্বর যে দাম্পত্য বন্ধনের হৃষ্টি হইতে একাসনে উপ* 

বেশন এক শব্যায় শয়ন সন্তোষ জনক যে দাম্পত্য বন্ধনের জন্য 

পিতামাতার চে্টা ও আমোদ উৎসবের উচ্চসীমা সেই দাম্পত্য 
বন্ধন দর্শন ভাঁগবতকারের নিকট নিতান্ত নীচতার কারণ হই 

যাছিল। 
থে ঈস্ত্রীক উপবেশন জনিত দোষে তাগবতকারের নিকট 

মহাঁদব নীচ নিলজ্জ ও দ্বঘিতকর্্া হইয়। দেবত্ব হারাইয়াছেন 
ইশ অক্ষ! বিষুঃ প্রভৃতি দেবগণ ও সেই দোষের হাত হইতে মুক্তি 
লাভ' করিতে পারেন নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্যা যে 

মহাদেব প্রথম শ্রেণীর দোষী কেনন। তিনি প্রাতিবৎসর অর্ধনা" 

রীশ্বর হইয়। পুজা লইতেছেন 1 বিষুঠাকুর দ্বিতীয় শ্রেণীর দোষী 
কেমন! ন্তিনি লক্্মী গোবিন্দরূপে অর্থাৎ সন্ত্রীক হইয়। পুজা গ্রহণ 
করিতেছেন আর ধকল দেবগণ স্থীয় স্বীয় গৃহে স্ত্রীপহ উপবি 
বা শরিত অতএব ভীহার! তৃতীয় ' শ্রেশীস্থ দোষী! ভাগবত 

কামের গিদ্ধান্তে পরী সহ ফাহারা বৈধসংসর্গ করিতেছেন তাহার 
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কি দেব কি গন্ধর্জ কিদানৰ কিমানব সমস্তই নীচ স্বণিত গু 
নিলজ্জ হইয়াছেন । 

ভাগবতে ভগবান বাঙ্গুদেবের বালক বয়ষে পবিত্র চরিত্বে 

লক্ষ লক্ষ গোপরমণ্ণী দিগকে উপপত্বী কঙ্গনা করিয়। দিয়া নৎ- 

লোকের কর্ম দেখাইয়াছেন সুতরাং ভাগবতের ব্যাবস্থা এইযে 

যাহার! পরস্ত্রীতে অনুরক্ত তাহারাই দেবত্ব ও মহত্ব পাওয়ার 

যোগ্য ! 

জ্োষ্ঠ জাতার সম্মুখে কুজার সহিত অবৈধ সংসর্গ মখুরায় 
পিভ্ ভবনে স্ত্রীলোক দ্িগের উপর কটাক্ষ দৃক্তিপাত যে গ্রন্থে 

অনিন্দিত ও গ্রশংবিত সেই গ্রন্থই হইতেছে হিন্দুর প্রর্্গ্রন্থ । হউক 
তাহাতে আপত্তি নাই উল্লিখিত দোষে মহাদেব দেবত্ব হইতে 

বঞ্চিত হউন তাহাতেও আপত্তি নাই কেবল ইহাই বক্তব্যযে তত্ব 

ন1 জানিয়া এরূপ রচন! গ্রাহকরা ও এইরূপ বিশ্বাম মনো 
মধ্যে স্থান দেওয়া মহাপান্উকের কার্য | বিনি ঈশ্বর তিনি ব্রক্গ! 

বিু ইন্দ্র গ্রভৃতি সমস্ত 'দেবের সমস্ত গন্ধর্ক ত্য দানব মানব 
পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গাদ্দির একমাত্র ঈশ্বর ব কখনও ব্যক্তিগত 

বাজাতি গত রূপে বিভিন্ন নহেন। বেদে বিনি ঈশ্বর রেছে 

ধিনি পরব্রহ্ম বেদে যিনি দেবদেব মহাদেব মহ্শ্বর তিনি সর্ব" 

দেবের সর্বভূতের ঈশ্বর । এইকারণে পৃথিবীতে ও কারা, 
সোমনাথ, কেদারনাথ, রাবণেশ্বর, রামেশ্বর, গোলোকেস্বর কুক 
বেশ্বর, চচুর্দেদেশ্বর বিশ্বেশ্বরঃ শত্ভুনাথ, ত্রান্বকনাথ। গোপেশ্বয়, 
পিতামহেম্বর, পরাপরেশ্বরঃ বিলেন্বর, শব্কুকণে স্বর, «নাখেশ্বর, 
দপ্ডিকেশ্বর, মহানাদেশ্বর, হরেশ্বর, শুলটঙ্গেন্বর, তিলভাত্েশ্বর, 
কেদারেশ্বর, গদাধরেশ্বর, 'জকঠেশ্থর আদিনাথ, আনাদিনাথ, 
ইত্যাদিনাযে মহেশ্বর মহাদেবের 'অনভকোন্রি লিঙ্সমূর্তি ঈশ্বর 
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বামে বিদ্যমানিআছেন | মহিমভ্তবে পাওয়াধায় গন্ধের হেদ 
অথযয়ন করিত, বেদে দেব দেব মহাঁদেব যে পরত্রন্গরূপে বিনা 
ক্ষিত ভাহার যে অনস্তশক্তি তিনিষে ললাটে ধ্যেন্স তাহাও অবগত 
ছিল। এ্রবং ভবানীষে জগঞ্জননী ইহাও জানিত বলিয়াই শিবের 
আরাধন। ও শিবেয 'তপন্যা করিত তাহারই বিশুদ্বপ্রমাণ গন্ধ” 
্কেশ্বর শিল্ষলিক্গ মহাতীর্ঘরূপে বর্তমান রহিয়াছেন এই অবস্থায় 
সেই ঈশ্বর ঈশ্বরীর দর্শনে চিত্রকেতু গন্ধব্ব সৌভাগ্য মনে না 
করিয়। নিন্দা করিয়াছিল ও গালাগালি দিয়াছিল ইহ একেবারেই 
মিথ]! গ্রন্থুকারের কল্লিত 'জল্লন। মাত্র । 

মহাদেব কে সমস্ত দেরের লমস্ত জীবের উপাসন পরব্রন্ধ ইহা 
এইগ্রন্থের এ্রথম হইতে এপর্য্যস্ত বহুবিধ বেদমুলক প্রমাণ ছারা 
দেখাইয়াছি | 

গ্রখানে ধন্মণন্দন যুধিঠটিরের প্রশ্ন ক্রমে শিব সম্বন্ধে ভীদ্মদে 
এবং মহাদেব ও ভগবতীকে একত্র সন্দর্শনযষে কিরূপ তপস্যা ও 
সৌভাগ্যের কর্ম তছ্বিষয় ভগবান বান্ুদেব ও শিব সম্বন্ধে মহধি 
ব্যাসদেব মহর্ষি কপিল ইন্দ্রের প্রিয়সখা মহর্ষি আলম্বায়ণ মহর্ষি 
বাল্পীকি মহর্ষি জামদশ্্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রের প্রিয়সখ। মহধি 
গৃৎসমদ পুনশ্চ ভগবান বাস্থদেব মহর্ষি যী সব্য ও অনিতদেকল 
ও মহর্ষিখর্শ মহধি পরাঁশর মহর্ষি মাগুব্য মহধি গাব পুনশ্চ 
ভগবান বান্গুছ্ধেব যে জবানবন্দী দিয়াছেন তাহা] বেদসম্মত 
ধশ্ম লিয়। মনুর ব্যবস্থা মানিয়া এরমাণার্থ এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত 

করিলাম ॥ 
০ 
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আম্গশাসনিকপর্ধ চতুর্দশ অধ্যায়। 

মহাজাকালীপ্রসন্ন দিংহের 

বঙ্গানুবাদ । 
ঘুধিষ্টির কহিলেন; পিতামহ ! জাপনি নুর়ানুর গুরু বিশ্বন্ধপ 

সর্ধাস্তরধ্যামী ভূতভাধন মহাদেবের নামও এশ্বর্ধ্য সমুদায় অবগত 
আছেন এক্ষণে এ লমুদ্রায় নবিস্তারে কীর্তন করুন | 

ভীম্মকহিলেন বৎস! সেইভগবান মহাদেবের গুণ বমুদায় 
'বীর্তন করা আমার নাধ্যনহে ৷ ব্রহ্ম! বিধুর ও ইন্দ্রাদি দেবগণের 

সৃষ্টিকর্তা মেই ভগ্গবান সর্বগত হুইয়াও সর্ধত্র লক্ষিত হম ন|। 
তিনি প্ররূতি ও পুরুষ হইতে অতীত বলিয়া ব্রন্মাদি পিশাচ পরাস্ত 
সকলেই তাহার উপাদনা করিয়া থাকেন তত্বদর্শী যোগৰিদ্ 
মহর্ধিগণ কেবল সেই হুক্ অথচ স্থুল অক্ষয় পরশ্রহ্ম মহাদেবেরই 
চিন্তা করিয়া থাকে । এঁ দেবদেব প্রথমে আত্মতেজঃগ্রভাবে 
প্রকুতি পুরুষকে নির্মাণ করিয়া! তদ্বার! প্রজাপতি ব্রন্জার হৃষ্টিৎ 
করিয়াছেন। জন্ম জরা ও'মরণের বশীভূত মাদ্বশ মানবগণ কখ- 
নই মেই মহাত্মা মহেগ্বর়কে পরিজ্ঞাত হইয়া ভাহার গুণকীর্ভর 
করিতে সমর্থ হয় না । কেবল এই বদছ্ুকুল শ্রেষ্ঠ শম্বচক্রগদাধর 

. ভগবান বাসুদেবই দিব্যচক্ুত্বারা তাহাকে দর্শন করিতে পারেন, 

মহাত্স! বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহজ বৎসর কেবল সেই সনাতন 

মঙেঁম্বরের আরাধনা করিয়াই তাহার প্রসাদে জগদ্ধ্যাপ্ড ও সর্ব 
ভূতের প্রিয়তম হইয়াছেন । ইনি গ্রতিষুগেই অবিচলিত ছড়ি 
গুভ্থাবে সেই চরাচর গুরু দেবদেব মহাদেবের প্রীতি লষ্পাদন . 

: শকরিয়া। থাঁকেন। ইনি পুন্তরলাভের অভিলার্ নেই দেবদেৰ 
+ মহাদেবের আরাধনায় নিধুক্ত হইয়া, ভাহার এই প্রত্যক্ষ করি” 
“্লাছেন। ও মহাক্সার তৃল্য শেঠ আর কেহই নাই ফেল মহা" 
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বাছ ভীবাদ বান্ছুদেবই নেই সনাতন দেবদেবের মাধ, গ৭ 

শবর্যা লমুদ্ায় মবিস্তারে কীর্তন করিতে পারেন । 
ঠবশম্পায়ন কহিলেন, মহ্থারাজ 1! মহাত্সা! ভীল্ম যুধিষ্টিরকে 

এই কথা কহিয়! ভগবান বাসুদেবকে যম্বোধনপূর্জক কহিলেন, 
অহাত্বন,1 মুর্ধিষ্টিরের ভূতপতি তগবান তবাবীপত্তির যাহাত্বয 
শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়াছে । অতএব তুমি তাহা উহার 
নিক্ষট কীর্তন কর। পুর্বে ব্রদ্ষোনি মহাতপা তম্তী ব্রক্ষলোকে 
রক্গার নিকট ভগবান ভূতনাথের যহআনাম কীর্তন করিয়াছি" 
লেন এক্ষণে এই বেদব্যাস প্রভৃতি মহাত্ব। মহর্ষিগণ তোমার মুখে 

যেই ফনাতর'আনম্বময় ভানম্বরূপ বিশ্ব ত্বগবান মহাদেবের 
মাহাত্ব্য শ্রবখ করুন। 

বাসুদেব কহিলেন, শান্তনুতৰয় | যখন ব্রন্ধাদি দেবতা ও তত্ব" 

দ্ধ মুনিগথ সেই ভূতভাৰন ভগবান মহেশ্বরের কার্ধ্যগতি ও 
আদি অন্ধ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন মনুষা কিরূপে উহ! 
অন্পূর্ণ রূপে পরিজঞাত হইবে ? যাহা" হউক, আমি এক্ষণে যেই 
অনুর নাশক ভগবান বজ্ঞপতির গুণ বংকিধিতৎ আপনাদের (বিকট 

দ্বীর্তদ করিতিতছি শ্ুবণ করুন । 
ভগবান বাম্থদ্বেব এই বলিয়। পবিন্রচিত্তে আচমনপুর্বাক যহাত্ব! 

হুধিষ্টির দ্বীন্ম ও মহর্ষিগণকে সম্বোধনপুর্বক কছিলেন + হে 
মহাশয়গণ 1 পূর্বে আমি শাস্বকে লাঁভ করিবার জনা যোগ 
আশ্রয় করিয়া! যেরূপে তখবান ভূত্বনাথের হর্ন জঙ্ষাৎকার লাভ 
করিয়্ছিলাম, অগ্রে তাহ! আপনাদের নিকট নিবেদন করির়! 

পঙ্জাৎ ছার নী সমুদা্সি কীর্তন করিতেছি শ্রুব করুন্ ॥ মহ" 
মীর গুস্থান্স কর্তৃক নশ্বর দত নিহত হইবার পর ত্বাদখ নৎসর 

আভীত হইদল,একফা। জান্ববতী, রুন্তিনীর গর্ভজাড পদে, চারু 



মীখাংসাতদ্ব। ১১৯ 

দে প্রভৃতি পুত্রগণকে নর্শনপূর্বাক পুত্রার্ধিনী হইয়1 আগার 

নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, নাথ ! আপনি অবিলম্বে আমারে 
*ঞকনি মহাঘল, পরাক্রান্ত, আপনার তুল্য গুণবান পরম-নুন্দর 
পুত্র প্রদান করুন। ভ্রিলোক মধ্যে আপনার অসাধ্য কিছুই 
নাই | আপনি ইচ্ছা! করিলে নূতন লোক সমুদীয় হজন করিতে 
পার্ঠরন। পূর্ে আপনি যেরূপ দ্বাদখবর্ধ কঠোর ত্রত অনুষ্ঠান 

পুর্বক ঘগবান পগ্ুপতির আরাধন। করিয়। তাহার প্রসার্দে 

রুক্মিণীর গর্ডে চারুদেষ্চ, লুচারু, বশোধর, চারুতব। চারুবেশ, 
চারুযশ। প্রভ্যন্ন ও শান্ব এই কয়েকগি মহাবল পরাক্রাস্ত পুন উৎ* 

পাদন করিয়াছেন, এক্ষণে আমাকেও সেইরূপ একটী পুজ্র প্রদান 

করিতে হইবে । জাম্ববতী এইরূপ অনুরোধ করিলে, আমি 
হারে কহিলাম,দেবি! আমি তোমার বাক্যান্থমারে মহাদেবের 

আরাধন। করিতে চলিলাম তুমি গ্রফুল্পচিত্বে অনুমতি ,কর। 

তখন জাম্ববতী কহিলেন, নাথ | আপনি নিঃসফচিতে ভূতভাবন 
ভবানীপতির আরাধন। করিতে গমন করুন । ব্রহ্গ! শিব কাশ্যপ 

চক্র 'শৃর্য্য অগ্নি সাবিত্রী ব্রন্ষবিদ্যা গভূতি আপনাকে রক্ষা 
করিবেন কোনও স্থানেই আপনার কোনও বিপদ রী 

হইবেন] । 

রাজপুজী জাস্ববতী এইরূপ প্রস্থান কালীন মঙ্গলাচরণ করিলে 
আমি পিতা মাত ও মাতামহ উগ্রসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া 

ভাহাদিগশের অনুজ্ঞাগ্রহণ করিলাম । তৎপরে আমি গদ ও ধল্- 

গ্নেতের নিকট উপস্থিত হইয়া এ বিষয় তাহাদিগেরও »গোচয় 
করাতে তাহারা পরমণ্রীত হইয়া কহিলেন্পজাতঃ! আমরা 
প্রার্থন। করি নির্বিয়্ে তোমার তপস্যার ফল লাভ হউক। 

এইরপে গুরুজনেরা সকলেই অনুজ! গুদাঁণ করিলে আমি 
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খরুড়াযুক বন করিরাযাত্র বিহ্গরাঞ্জ আমার নিকট উপস্থিত হইয়! 
'আমাকে লইয়া হিমালয় পর্বতে সমুপস্থিত হুইল আমি তথায় 
'বভীণ হইয়া চতুর্দিকে অন্ুত্ত ভাব লকল দর্শন কবিতে করিতে, 

মহাত্বা উপমন্ার অতি পবিত্র আশ্রম নিরীক্ষণ করিলাম । এ 
আশ্রম বেদাধায়ন শব্দে গুতিধ্বনিত গন্ধ ও দেবগণে সমাকীর্দ 

*****পলিভ্রভোষা জনক কন্যা উহাতে নিরম্ভর বিরাজমান! 
অগ্নিতুল্য তেজন্বী পরম ধার্মিক তাঁপবগণ প্রতিনিয়ত এ আশ্রমে 
তপন্যা করিতেছেন । 

শিবান্দি দেবগণ মতত উহাতে বিদামান রহিয়াছেন এবং 
মহাত্বাদিগের প্রভাবে নকুলগণ ধর্প কুলের নহিত ও ব্যাত্ত্রণণ 

মগ সমুদায়ের সহিত মিত্রভাবে ক্রীড়া করিতেছে । 
আমি এইরূপ বেদ বেদাঙ্গ পারগ নিয়ম পরায়ণ মহধিগণ 

মেবিত পরম রমণীয় দেই আশ্রমের বিবিধ পদার্থ অবলোকন 

করিতে করিতে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়। জটাজুট মণ্ডিত চীরধারী 
ভগশ্বী তেজঃপ্রদীণ্ড কলেবর শিষ্যণ পরিৰৃত শান্তব্বভাব যুব! 
উপমন্থাকে অবলোকন পূর্বক অভিবাদন করিলাম। মহাত্স। 

উপমন্যু আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন বাসদের ! 

ভূমি নিক্ষিদ্ধে আমিয়াছ ত ? ভুমি স্বয়ং পূজ্নীয় হইয়। যে আমাকে 

গুঁজা করিতেছ এবং আমার দর্শনীর হুইয়াও যে আমাকে দর্শন 

করিতে আসিয়াছ ইহাদ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে আমার 

তপস্যা সক্ষল হইয়াছে । তখন আমি ক্কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার 

ম্ষলর্থার্থ৷ জিজ্ঞাসা করিয়। কহিলাম। ভগবন ! আপনার খি- 

যাও খ্াাওমস্থ হুদা ও পক্ষিগণত নির্বিক্কে আছে? আপনার, 

ধর্$ অস্সিত্রয়ের ত কুশল? 

আমি ' এইরূপ কুশল গ্র্ম 'করিলে মহাক্স! উপমন্ আগার' 



মীষাংবাতত্ব । ১২১ 

বাক্যে প্রভাত্র প্রদান করিয়া! কছিলেন $ বাজুদেখ ! ভুমি অবি- 
লম্বেই আপনার অনুরূপ পুল্র লাভ করিবে | এই তপোৰনে 
ভগবান ব্যোমকেশ দেবী পার্ধতীর সহিত নিরন্তর বিহার করিয়া 

থাকেন । তুমি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্বক ভাহাকে প্রসন্্ 
কর, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। পুর্বে দেবতা 
ও খষিগণ তপস্যা, ব্রল্মচর্যাঃ বত্য ও ইন্ট্রিয় নিগ্রহ দ্বার সেই 

দেরাদি দেবকে প্রনন্ন করিয়া শ্বস্ব অভিলবিত বরপ্রাণ্ড হইয়।- 

ছিলেন । তিনি তেজঃ ও তপন্যার নিধিশ্বরূপ । সেই অচিস্া" 

স্বভাব, এই স্থানে শুভাশুভ ভাব সমুদায় স্ুষ্টি ও সংহার করতঃ 
দেবী পার্ধতীর সহিত অবস্থান করিয়। থাকেন । শ্মহাবল পরা।* 
ক্রন্ত দানবরাজ হিরণ্যকশিপু এঁ ভগবানের বর গুভাবে সুররাজযঃ 

অধিকার করিয়া দশকোটী বৎসর উপভোগ করিয়া ছিলেন 
তাহার আত্মজ মন্দর এ দেবদেবের বর প্রভাবে সুররাজ, ইন্দ্রের 

সহিত দশকোটী বতবর পংগ্রাম করেন ॥ এ মন্দরের কলেবরে 
তোমার নুদর্শনচন্র ও ইন্ক্দ্রর বজ্র ভূণের ন্যায় ব্যর্থ হইয়াছিল 1 

পুর্বে ভগবান উমাপতি এ চক্রপ্বারা সলিল মধ্যস্থ এক অনুরকে 

নংহার করিয়া উহা! তোমাকে দিয়াছিলেন। তিনি অন্গুর বিলঃ- 

শার্ধেই এ চক্রু নিশ্্াণ করেন। উহা ভ্বলন তুল্য নিতান্ত ছুর্নি- 
রীক্ষ্য । রুদ্রদেব ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি উহা! অবলোচ্ষিন 
করিতে সমর্থ নহে । এঁ চক্র অসাধারণ তেজঃসম্পন্ন বলিয়া ভগ- 

বান উমানাথ ম্বয়ং উহার নাম সুদর্শন রাখিয়াছেন। এবং তদবধি 

উষ্তার এ নাম লোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াগিয়াছে। পুর্বে সেই 
অন্ভুত চক্তও মন্দরের প্রাতি প্রযুক্ত হইয়া নিষ্কল হইয়াছিল! 
ফলতঃ মন্দর রুদ্রদেবের বর প্রভাবে বজ প্রভৃতি দুৃতীক্ষুণ অস্ত 
সমুদায় অনারানে সহ্য করিত "| দেখখণ এ দিত, দানব কর্ডক 

১৯৩ 



১, মীমাংসাতিত্ব । 

বিশাস নিপীড়িত হইয়। অস্গুরগণের সহিত তুমুল কলছে প্ররত্ব ছন। 
ভগবান উমাঁপতি বিছ্াত্রভের প্রতি অতিশয় সন্ত হইয়। 

তাহারে ্রিলোকের আধিপত্য ও শতলক্ষ পুত্র প্রদান করিয়া" 
ছিলেন। বিছ্বাতপ্রভ তাহার প্রসাদে ভ্রিলোকৈশ্বর্ধ্য লাভ করিয়া 
লক্ষবৎসর ভোগকরে। উহারই প্রাসাদে কুশদীপ তাহার রাজধানী 

_ হইয়াছিল । অবশেষে তিনি শঙ্করের অনুচরত্ব পাইয়াছিলেন। 
.. গ্রজাপতি ত্রন্ষা। শতমুখ নাঁমে এক অন্ুরকে হৃষ্টি করিয়- 
ছিলেন । এ মহাবল পরাক্তান্ত অনুর মহাদেবের তুষ্টি সম্পাদনের 

_ নিমিত শত বৎসরেরও অধিককাল আপনার দেহ মাংস ছুতাশনে' 
আছতি প্রদান, করিয়াছিল । পরিশেষে ভগবান শুলপাণি তাহার 
যেই অসাধারণ ভক্তি দর্শনে তাহার গ্রাতি বার পর নাই যন্ত্ 

 হইক়াছিলেন । এবং বলিয়াছিলেন $ শতমুখ | আমি তোমার কি 
উপকার সাধন করিব তাহ! প্রকাশ কর। তখন শতমুখ কহিল, 
তগববন ! আপনার প্রাসাদে আমার যেন সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা 

' জন্মে এবং শাশ্বত ত্রন্মবিদ্যা যেন আমর অন্তরে নিরস্তর প্রতি- 
ভাত হয়। তখন শুলপাণি তাহার বাকোো সন্ত হইয়। 'তথাপ্ক” 

বলিল! তাহারে বর প্রদান করিলেন। 
"পুর্বে গুজাপতি অক্ষা যেগবল 'বলম্বন পূর্বক পুন্জ লাভের 

. নিথিত্ভ তিন শত বৎসর ব্যাপী এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন 
“ মহাচদব তাহার প্রতি গসন্ন হইয়। যজ্জরশীল যহজ পুত্র প্রদান 

করেছ 1 সুরগণ প্রশংসিত পরমধার্শিক যাজ্বন্ধ্য ও মহর্ষি 
 হেষব্াধ+যহাদেষের আরাধন| করিয়া তাহার প্রসা্ধে অতুল বঙ্ 
১ লাভ করিয়াছিলেন 
. খূর্কে জুররাজ ইস বালছিল্যগণকে মহর্ষি কখ্যপের বজ্ঞে প- 
; লাশরসত আহরণ করিতে দেখিয়া উপহাস করাতে ভাহারা কো" 
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ধাষিই হইয়! ছিতীয় ইন্জ হুষ্টি করিবার বানায় পো শুক্ঠানপূর্বক 
মছাদ্দেবকে সন্ত করিয়াছিলেন । দ্েবাদিদেব বালখিলাখগণের 

, গতি প্রলন্ন হইয়। ভাছাদিগফে কহিলেন, “ তোমাদের তপোবলে 
অটিরাৎ এক পক্ষীন্ত্রের সুটি হইবে । দে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া 
অন্ত আহরণ করিবে ।' 

পূর্বে মহাদেবের রোষ-প্রভাবে সলিল সমুদায় বিন হইয়া 
শিয়াছিল দ্েবগণ তন্র্শনে এঁ দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে সগুকপাল 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্বক ভাহারে প্রাসন্ধ করিয়াপুনরায় ভূলোকমধ্যে 
জল প্রবত্বিত করেন ॥ 

মহধি অন্তর প্ধী অনুনুয়া র্ভাকে পরিত্যাথ পূর্বক “ আর 
আমি ভত্বরর বশবর্তিনী হইব না" $-স্থির করিয়। মহাদেবের 
শরণাপন্ন হইয়। তাহাকে পুপন্ন করিবার নিমিত তিনশতবৎনর 
অনাহারে মুষলে শয়ন করিয়াছিলেন । দেবাদিদেব তাহার তক্তি 
দর্শনে তাহার নিকট আগমন পূর্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 
“ অনন্ুয়ে ! তুমি আমার বরে স্বামী সহবাস ভিন্ন অনায়াষে এক 
পুক্র'লাভ করিবে, সেই পুভ্র তোমার নামে বিখ্যাত ও অভিলধিত 
খ্যাতি লাভে সমর্ঘ হইবে । 

জিতেজ্িয় শালক্য ক্রমাগত নয়শত বত্সর একচিতে মহা- 

দেবকে আরাধন। করিলে, তিনি পরম পরিতু্ট হইয়া শালক্যকে 
কৃ্িলেন, “ বম | ভুমি গ্রন্থকর্ত। ভইবে।' তিলোক মধ্যে তো” 
যারখ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না । তোমার কুল মহর্ধিগণ ঘার! 
উদন্ব ও অক্ষয় হইবে | তোমার পু তোমার গ্রচ্ছের জ্রক্ঘ্ব? 
হইবে। 

পূর্বে সত্যযুগে মাবণ্ণিনাে এক রিখ্যাত মহর্ষিছিলেন। ছয় 
সহজ ঘৎ্বর তপোশুষ্ঠান করিলে, মহাদেব ভীাহার লন্থুণে কপি" 



১২ মীমাংসাতত্ব। 

ভূষ্তি হইয়া কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার গ্রতি প্রসন্ন হই- 
পলাছি। ভুমি ইহলোকে অজর, অমর ও বিখ্যাত গ্রস্থকর্তী হইবে 1* 
পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র বারাণসীতে ভগবান ভূতনাথকে আরাধনা 
করিয়া তাহার পাসাদে দেবরাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন, পূর্বকাঁঙগে 
দেবর্ধি নারদ ভ্তিপূর্জক মহাদেবকে অর্চনা করিয়াছিলেন । 

দেবদেব তাহার ভক্তিতে গুসনন হইয়! কহিলেন, «নারদ ! ইহ" 
লোকে তোমার তুল্য তেজঘ্বী, তপন্বী ও যশ্হ্বী আর কেহ রিদ্য- 
মান থাকিবে না| তুমি সতত শীতবাদ্যঘারা আমাকে অস্তপ্ট 
করিবে। 

হে মাধব" এক্ষণে আমি ধে নিমিত্ত যেরপে মহাদেবের 

সন্দশন ও তাহার নিকট হইতে যাহ! লাভ করিয়াছি, আজি তৎ 
সমুদদায় সবিস্তার বণণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে অত্যযুগে 
ব্যান্রপদনামে এক বেদবেদাক্ পারদরশী মহ1 তপন্বী মহ্র্যিছিলেন, 

ভাঁহার উরসে আমি ও আমার অনুজ ধৌম্য আমরা উভয়ে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছি। একদা আমি স্বীয় অনু ধৌম্যের সহিত ক্রীড়া 
করিতে করিতে এক আশ্রমে অমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় 
গাভী দোহন হইতেছে । গাভী দোহন দর্শন করিবামাত্র বাঁলন্" 

ভাববশতঃ আমার ছুপ্ধ পান করিতে ইচ্ছা হইল। 

* তখন আমি ধৌম্য অমভিব্যাহারে জননীর নিকট গমন 
করিয়া কহিলাম মাতঃ ! আমাদিগকে ছুগ্ধায প্রধান কর আব 

মর! ভোক্ন করিব । জননী থৃহে দুগ্ধ না খাকাঁতে নিতান্ত 
ছ;খিত «হইয়া জলে পিষ্ট যিশ্রিত করিয়। দুগ্ধবলিয়া আমাদিগকে 
প্রদান করিলেন | মামি ইতিপূর্বে যজ্ঞোপলক্ষে পিতার সহিত 
এক জাতি ভবনে খিষ্লাছিলাম । তথায় ভুরনন্দিনীর অম্বতভুলঃ 

লুবাজ দুপা করাতে উহার আন্বাদ বিলক্ষণ অবগত ছিলাম 
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হুতরাং শ জননী প্রদত পির পান করিয়া আমি কিছুমাহ 
তৃগু.হইলাম.না। তখন আমি যাতাকে কহিলাষ মাতঃ | তুমি 

» আমাদিগকে. যাহা, প্রদান করিয়াছ ইচাঁত দুপ্ধার নয় । আছি 
এই “কথ! কছিলে. জননী দুঃখ শোতে একান্ত কাতর ছইয়া সের” 
বশতঃ, আমারে আলিঙ্গন ও আমার. মস্তকান্রাণ করিয়। কহিলেন 
বতন.! আমরা বনবানী নিয়ত .কলমূল আহার করিয়া জীবিকা- 
নির্বাহ করি] **নিয়ত জপানুষ্ঠান ও তপশ্চরণ করাই আগা” 

* দের, প্রাধানকন্দ্দ । ভগবান ভূতনাথই আমাদ্িগের একমাত্র অধ 
লম্বন! তাহাকে প্রসন্ন করিতে না! পারিতে আমাদিগের ভুষ্ধ 

অশন বসন ও অন্যান্য সুখ লাভের ' সম্ভাবনা কি? তাহাকে 

প্রসন্ন করিতে পারিলেই অনাত্বাসে অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে ? 
আমি জননীর এই শমুদ্দায় বাক্য শ্রবণ করিয়। কৃতীঞ্জলিপুটে: 

প্রণত ভাবে তাহাকে নম্বোধন করিয়া কহিলাম, “মাতঃ দেরদেব" 
কে*? তিনি কিরূপে প্রসন্ন হন, কোনম্থানে অবস্থান করেন, 

কিরপে তাহার সাক্ষাৎকধর করিতত হয়, তাহার রূপই ব। ক্ষ 

প্রকাঁর, তিনি প্রসন্ন হইলেইবা কি প্রাকারে তাহা অবগত হওয়া 
যায় ভত্যমুদায় কীর্ভন করুন ॥ তি 

তখন মেই পুক্র*বৎসল। জননী আঁমার গাত্র মন্জিন ও মন্তকাস্রাণ 

পূর্বক বাম্পাকুল-লোচনে, কাতরবচলে আমারে পস্থোধন করিশ্বঠ 
কহিলেন, “বৎস সুঢ় র্যক্তিরা কখনও-.সেই ছ্ুরারাধা, ছুর্বোধা, 
দুর্ক্ষা, ভগবান দেবদেবকে পরিজ্ঞাঁত হইতে পারে'ন। |, নী 
তাচ্ঞার অসংখ্য রূপ” বিচিত্র স্থান, রিবিধ প্রকার গুনর়তা, কীর্তন 

। করিয্তঃ থাকেন: ক তিনি যে যমুদায পূরণে ধারণ করিয়া 
, ছিলের, তিন্রিষে রূপে, পরসক ইন ও ক্রীড়া কহরন, হলমুদাক- 
“কহ রিশেষকণে. পরিজ্ঞাভ হইতে বসর্থ হয় নাগ যেই রন 
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ধামী। বিশ্বরপ ভগবান শুলপাণি» ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়! বে 
সমুদ্লায় রূপ ধারথ করিয়াছিলেন, দেবগণ ব্রাক্মণদিগের প্রতি দয়া 
করিয়। তৎ্সমুর্ধায় কীর্তন করিয়াছেন, শক্ষণে আমি তোমার 
নিকট রংক্ষেপে & সমস্ত কীত্ব'ন করিতেছি শ্রধণ কর।”  * 

স্ভুত ভাষন ভগবান ভবানীপতি স্থেচ্ছাধুলারে অঙ্ধা। বিবুঃ 
রুদ্র, ইন্ত, আদিত্য, অস্থিনীকুমার, বিশ্বদেব "**""প্রভৃতি রূপ ধারণ 
করেন । 

সেই সর্ব ভূতাস্তক সর্ঝাস্র্ধযামী ভূতভাবন ভগবান মহাঁদেব এই 
রূপে সর্বজ্জ অবস্থান করিতেছেন । পণ্ডিতগণ তাহারে অবংখ্য নামে 

নির্দেশ ও অসংখ্যপ্রকারে স্তভব করিয়। থাকেন | তাহার নিকট ষে 

বাক্তি যেরূপ অভিলাষ ও প্রার্থন৷ করে তিনি নিশ্চয়ই তাহ। পরি 
জাত হন। অতএব যদি তোমার মঙ্গল লাভের বাধন থাকে, তবে 

ভূমি সেই দ্ধগবানের শরণাপন্ন হও । তিনি কখন আনন্দিত কখন 

দুদ্ধ ও কখন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন । কখন চক্ষ কখন শুল কখন গদা 
কখন মুষল ও কখন খড়া ধারণ করেন। কখন নাখগমেখল। 
নাগ কুগুল ও নাঁগযজ্ঞোপবীন্ত সম্পন্ন হন কখন নাগচর্ট্বের উদ্ভর- 

চে ধারণ করেন। কখন প্রমধগরণে পরিরত হইয়া নৃত্াীত, 
হান্য গ*বিবিধ বাদ্য করিয়াথাকেন | কখন উন্মত্ত হইয়া পরি- 

জগগধ করেন, রোদন করেন, কখন বা অন্কে রোদন করান । 

কখন প্রচণ্ড -মৃস্তি ধারণ করিয়। প্রাণিগণকে ভয় প্রদর্শন পুর্মাক 
উচ্ৈঃন্বরে হাষ্য করেন, কখন বা জাগরিত ধাকেন কখন নিপ্সিত 

হন। ফন বেদী সুপ, কাষ্ঠ ও হুতাশন মধ্যে অবস্থান করেন। 

ফখন বার, কখনবৃদ্ধ, কর্থন যুবারপে লক্গিত হন । কখন পৌয়- 

বর্ষ, ঝাখন শ্যামা, কখন পাঁ্চুবণ. কখন নীল-লোহিতবণ” কখন . 
ধিরাঞজাঙগ, কখন 'বিশালাক্ষ হইয়া খাকেন। কেহই দেই আদ্তন্পী, 
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পিরাঁঞ্ষার পরম পুঞুষের আদি ও অন্ত পরিজ্ঞাত হইতে পরে 

না। তিনি শ্বয়ং দিগন্বর হইয়া 'সপ্তাচ্ছাদক' নামে অভিছিত 
হইয়! খাকেন, সেই লুক মনোরতির ,বিষয়ীতৃত যোগন্বরূপ মহাত্! 
মহেস্বর, প্রাণিগণের অন, প্রাণ ও জীবনরূপে অবস্থান করিতে* 
ছেন। তিনি কখন বাদক, কখন গায়ক, কখন অনংখানেত্র, 
কখন একবক্ত।, কখন স্বিবক্ত/' ও কখন বহুবক্। হইয়! থাকেন । 

এক্ষণে তুমি সেই ভগবান শুলপাণির প্রাতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ 
"হইয়া তঞ্গাতচিত্বে তাহার আরাধনা কর। অবশ্যই অভীইলাভ 
করিতে পারিষে। 

জননীর এইবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহাদেবের প্রতি আমার 
একান্ত ভক্তির উদ্রেক হইল । তখন আমি তপস্যা! অবলম্বন 
করিয়া, তাহারে প্ররন্ন করিতে অভিলাষী হইলাম । দেবমানের 

একশত বৎসর বামাুষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান ও ফলা- 

হার, দ্বিতীয় শত বতনর জল পান, তদনস্ভর শত শত বৎসর বায়ু- 
ভক্ষণ করিয়। দেব দেবের 'আরাধন1 করিলাম । এইরূপে দেব" 

মানের সহজ বৎসর তপগ্যা করিলে, ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব আ- 

মার প্রতি পরম পরিতুষ হইয়া আমি তাহার একাস্ত ভক্ক কি 
ন1 তাহা জানিধার শানে, দেবগণ-পরিবেষ্িত ইন্জ্ররপ ধারণ 

পুর্বাক গুজবর্ণ, অরুণনেত্র, সন্কুচিত গুণ, চতুর্দন্ত, বিকটাকার 
সদমত্ত মাতক্ষের উপর আরোহণ করিয়া! আমার নিকট উপস্থিত 
হইলেন । এ সময় তাহার শরীর হইতে তেজশ্ছট। বিনির্গত হইতে 
ছিলণ মস্তকে কিরীট, গ্ললদেশে হার ও ভুজে, ডেরুরভূষণ শো! 
প্পাইডেছিল। অপ.সরাগণ তাহার মন্তকোপরি স্বেতছত্র ধাক্নএ ক- 
রিয়া রহিয়াছিল। এবং গন্ধর্বগণ ভাঙার সমক্গে গান করিতে” 
ছিল। 'তিনি আমার সমীপে আগমন পুরক আমাকে লন্ষোধন, 



7 ৬১: ৫ ৯ চার, সর সক 

৮ 

রঃ নদ রর হা এ 

রা রি ঃ 218২ পঠ তরে 8৮  শী্গাং রা! 
ঁ হার 7 ্ ক ৰ ॥ রা হর 

রা | 

| রিয়া কহিশেন, “বর । সামি তোমার প্রতি পরম পরিভুট 
হইয়াছি। -অতএধ ভূমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর ।' তখন আমি 
ইন্্ররূপী মহাদেবের সেই বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট না হইয়া তাহারে প 
কঙ্চিলাম, “দেবরাজ ? আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে মহাদেব ভিন্ন 
অন্য কোনও দেবতার মিকট বর লাভের প্রার্থনা করি না ॥ 
মহেম্বয়ের কথ ব্যতীত আমি অন্য, কোনও কথাতেই মস্ত নহি । 
পঞ্খপতির অনুমতি অনুসারে আমি কমি বা বছ-শাখা-নকুল বৃক্ষ 

হুইতেও প্রস্তত আছি? কিন্তু অন্যের বর গ্রভাবে ত্রিভূবনের একা” 
ধিপত্য লাভ হইলেও তাহ। ভূণ জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাদেবের 

গ্রুতি ভক্তিমান হইয়। যদি আমার চগ্ডালগৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিতে 

হয় তাহাও শ্রেয়ঃ কিন্তু তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়। যদি স্বগ্নলাভ 

হুয় তাহাও আমার পক্ষে হিতজনক নহে | 

-, ফ্বাহারা হরচরণ ম্মরণ ভিন্ন ক্ষণকালও অতিবাহিত করেন 
মা, তাহাদিগের নিকট অন্যধম্া সংক্রান্ত কথ! উল্লেখ করা 

| নিতান্ত নিরর্থক । মহাদেবের প্রর্তি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইলে 

সংসার জন্য ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না, মহাত্মা মহেশ্বর যাহ! 

দের প্রতি প্রলম্ন না হুন তাহাদিগের কোনও নময়ই তাহার প্রতি 

'ভক্ষির উন্ত্েক হয়'ন! | ছে দেবেজ্্র! আমি মহাদেবের আঙ্ঞায় 

কীট পতঙ্ষ ও কুক্কূর যোমি লাভ করিতে মন্মত আছি, কিন্ত 

আপনি স্মাঁমাকে ইন্দ্রত্ব প্রদানকরিলেও আমি তাহা লাভরুরিতে 

কামনা কি ন!।- ফলতঃ কি ঘ্বর্গ কি দের রাজা কি ব্রন্মলোক 

কিপুং ইভার:কি অন্যান্য, এশ্বর্য্য কিছুতেই আমার পার্থনা/বাইঃ 

| কবল, একমাত্র মহাদেবের দাসত্ব আমার আর্ধনীর় 1 যেকাল, 

০ রা “বান চজ্জখেখর, আমার প্রতি রন না..হুইবেন'আঁমি 

জামান সুতা ও জরাজন্য. শত শত দুঃখ ন্ডোগ করিব ।” 
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বঙ্ধি বীর বর্দ দোষে আমার বারংবার ইহলোকে জ্ুয়ামেহণ 
করিতে হয় তাহ] হইলে যেন সেই সেই জল্মে মহাদেবের প্রতি 

, আমার অচল! ভক্তি বিদামান থাকে । 

' ইন্্র কহিলেন, “উপমমো ! তুমি অন্য দেবগণের প্রতি উপে- 
ক্ষাপ্রদর্শন পুরর্ধক একমাত্র মহাদেবের নিকটই বরলাভের ডি. 

লাষ করিতেছ । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, সেই মহাদেধ যে সকল- 

কারণের কারথ ও জগতের হৃষ্টি কর্তা তাহার প্রমাণ কি? 
আমি কহিলাম, “ দেবরাক্ ! ক্রন্গবারদী মহধিগণ কহিয়া 

থাকেন, দেবদেব মহাদেব নিত্য ও অনিতা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, 

এক ও বছ, সুতরাং তিনি সকল কারণের কারণ ও জগতের হৃষ্টি 
কর্তা । আমি ইহা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়! একমাত্র তাহার নিকটই 
বর প্রার্থনা করিয়া থাকি | তাহার আদি নাই, মধা নাই, অন্ত 

নাই। তিনি অচিস্তনীয়,জ্ঞানরূপ এষ্ববযসম্পন্ন ও পরমাত্বা ! তাহ! 
হইতে নিত্যসিদ্ধ ও অবিনাশী এ্বরয্য সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। 
তিনি কোনও বীজ হইতে উদ্ভুত নহেন; কিন্তু তাহা হইতেই 
সমুদয় বীজ উৎপনর হইয়াছে । তিনি প্ররূতির অতীত জ্যোত্তিঃ" 

হবরূপ। তাহার স্বরূপ, বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় বৃত্বির অবিষয়ীভূত | 
তাছারে জ্ঞাত হইলে শোক, ভাপ তিরোহিত হইয়! যায়| 

তিনি ভূতভাবন ভূত পালক, অন্তর্ধ্যামী। সব্ব্বামী সর্বদা । 
হেতুবার দ্বারা তাহার ম্বরূপ নিরূপণ কর! যায় না। তিনি মুদ্ধি- 
প্র ও তত্বজ্ঞানীদিগের উপাব্য। তিনি তোমারও আকসা সুর- 

গ্রুপের ও অধীন্বর এবং সকল জীবের গুরু | তিনি স্বীয়" মহিমায় 

সমুদধায় ব্যাণ্ড করিয়। ন্ধা্ডের সৃষ্টি সম্পাদর্মপুর্মক উহার মধ্যে 
ভুতভাবন ভগবান রক্গীকে চৃতি ফরেন | তিনি ব্যতিরেকে খাঁর 
একুহই অনি জল অনিল পৃথিবী আকাশ বুদ্ধিমনঃ ও মহতদ্থকে 

১৭ 



১৯ মীমাংসাতত্ব। 
সুষ্ট্রি করিতে সমর্থ নহে। ভগবান দুতপতি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 
কলপরসাদি বিষয় ও ইন্দ্রিয় সমুদ্ায়ের পরম আশ্রয় স্থান বলিয়া 
নির্টিই্ হইয়া থাকেন। লোকে যে পিতামহ ব্রহ্ধারে জগৎ অস্ট। 
বলিয়। থাকে তিনি এ দেবারদি দেবের আরাধন] করিয়া জগৎ 
হষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন । ভীাহারই প্রভাবে ব্রন্ধা ও 
বিষ্ুর উত্রুষ্ট এখর্ধ্য হইয়াছে তাহা অপেক্ষা শ্রে আর কেহই 
নাই। সেই ত্রিলোক নাথ ব্যতিরেকে কোনও দেবতাই দৈত্য 
দাশবখণের আধিপত্য মোচন ও শানন করিতে মমর্থ হন 
না। দিক, কাল বাসু সলিল এবং চন্দ্র নুর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি 
তেজঃ পদার্ধনমুদায় তাহা হইতেই মমুত্তূত হইয়াছে মেই মহে- 
বরই যজ্ঞ ও ত্রিপুরাসুরের উত্পত্তি বিনাশের কারণ তিনি 
নকলের অষ্টা, সর্বকামপ্রদাতা ও টত্য দানবগণের রাজ্যাপ- 
হারক। হে দেবরাক্জ! তাহার মহিমা আর অধিক কি কীর্ভন 
করিব তাঁহারই অনুগ্রহে সিদ্ধ গন্ধব্ব দেবতাও মহবিগণ তোমার 
আরাধনা! করিষ।! থাকে । তাহার প্রভাবে জীবগণের উপভো!- 
খের নিমিত্ত এই স্থাবর জজমাত্বক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে । ডিনি 
জমুদ্লায় লোকে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছেন । নুরগণ 
' অনুরগরণ কর্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া! যদি শিবতুলয অন্য 
কোনও দেবতাকে নিরীক্ষণ করিতেন তবে অবশ্যই তাহার শরণা- 
পন্ন হুইতেম, ভয়ঙ্কর সংগ্রামে দেব বক্ষ ও উরগগণের রাজা অপ 

হ্বত হইলে তিনি পুনরায় উহ! প্রদান করিয়! থাকেন। ত্রিপুর 
 অন্ধক চন্ছুভি মহিষ ও রাক্ষস এবং নিবাত কবচ্গণকে একরার 
। জ্ুধান করিয়া 'নরায় তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন । 
শুর্ষে বহিমুখে ভীহারই .রেতঃ আহুত হইগ্নাছিল। তাহারই 
' রেতাপ্রভাখে, নুরপ্ময় গিরি উত্ঠার হয়। তিনিত্রিলোকমধ্যে 



মীমাংাতত্ব । ১৩৯ 

দিগ্রত্বর ও উর্রেত!ঃ বলিয়া! অভিহিত হইয়। থাকেন 1 তিনি 
অধ্জনারীশ্বর অথচ অনক্ষ বিজয়ী । দেবগণ ভীাহারই পরমস্থানের 

সবিশেষ প্রশংসা! করেন তিনি ব্যতিরেকে আর কাহারই এসব 

অবিপম্বর নহে । তিনি ব্যতিরেকে আর কোন দেবতা বারি 
বর্ষণ ও উত্তাপ দান করিতে পারেন ? কেইব। তেজঃ প্রভাবে 

প্রজ্বলিত হইয়াথাকেন তাহা হইতেই ওষধি উৎপন্ন হুয়। 

ছ্ডিনিই সমুদ্ায় ধনের স্থান। তিনি ব্যতিরেকে আর কে এই 
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বমধ্যে স্বেচ্ছানুমাঁরে বিহার করিয়া থাকেন ? 

মহর্ষি গন্ধব্ব, সিদ্ধ ও যোগিগণ, জ্ঞান ও যজ্ঞাদিদ্বার1 সেই দেখ" 
দেবেরই আরাধন1 করেন । তিনি কর্ম্মফল শুন্য । *আমি তাহা" 
কেই এই বিশ্বের কারণ বলিয়। নির্দেশ করিয়। থাকি । তিনি মুল, 

সুক্ষ, উপমাশুন্য, ইন্জ্রিয়ের অগ্রাহ্া, সগুণ ও নিগুণ। তিনি 
সুষ্টিস্থিতি ও সংহার কর্তা ॥ কালত্রয়হ্ববূপ ও বকলের কারণ! 
তিনি ক্ষয় অক্ষয় ও প্রক্কৃতি | তাহা হইতে বিদ্যা অবিদযা কার্ধ্য 

অকার্ধ্য ধর্ম ও অধর্্ম প্রান্ুভূতি হইয়া থাকে, আমি সেই দেব 
দেবকেই নকলের কারণ বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকি । দেখুন 
রুদ্রদেব সৃষ্টি বিধানার্থ আপনার লিঙ্টের নহিত শক্তিচিহ্ন সংযোগ 
করিয়ারাখিয়াঁছেন | পুর্বে আমার জননী কহিয়ছেন থে যহাদেবই 
লোকোৎ্পাদনের একমাত্র কারণ । তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবা 
আর কেহই নাই । এক্ষণে যর্দি আপনার অভিলাষ হয়, তথে 

আপনি অচিরাৎ তীহার শরণাপন্ন হউন। ব্রহ্জাদি দেবগণ সমবেত্ত 
এঈ তিন লোক তাহারই লিক্ষ নিঃসৃত বীর্য হইতে উৎ্প্ুক্ন হই- 

য়াছে। ব্র্মাদি'দেবতা ও দৈত্যগণ ভাহার পগাদে পূর্ণমনোরখ 

হইয়! তাহা! অপেক্ষা আর কাহারেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেটন! ক- 
রেন না। বেদমধ্যে ভাহার মহিম। 'কীর্তত ম্াছে। এইঙ্গথে 
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আয় ইহলোকে ভুখ ও পরলোকে যোক্ষ লাঙ্তের নিমিত্ত সেই. 
কুদ্রদেবের উপাসন! করিতেছি । যখন সুরগণ যেই দেবাদিদেছের 
লিঙ্গপুক্জ1 করিয়া থাকেন, তখন তিনি যেসকল কারণের কারণ ' 
ইহাতে আয় হেতুবাদ প্রদর্শন 'করিবার আবশ্যক নাই । দেবগণ 

সেই মহেশ্বরের লিঙ্ক ব্যতিরেকে আর কাহারও লিক্পুজ। করেন 

মাই ও করিতেছেন না । অন্ধা, বিধু। আপনিও অন্যান্ত দেবগণ 
আপনার! সকলেই সেই দেবাদিদেবের লিঙ্গ পূজা করিরা। থাকেন, 
সুতরাং তিনিই সকল দেবতার অগ্রগণ্য । ব্রজ্জার চিহ্ন পদ্ম বিষ্ুুর 
চিহ্ন চক্ত ও আপনার চিহ্ন ব্জ বিদ্যমান রহিয়াছে । কিন্ত প্রজ্জার। 
আপনাদের কাহারই চিহ্ছে চিদ্তিত নহে । তাহার! হর পার্বতীর 
টিচ্ছানুমারে পিক্গ ও যোনি চিহ্ন ধারণ করিয়াছে । সুতরাং 
উঁহার। যে শিব ও শিবা হইতে উদ্ভূত, তাহার আর সন্দেহ নাই। 
সত্রীজাতি পার্বতীর অংশে বস্তুত হইয়াছে বলিয়া যোনিচিে 
চিহ্িত। আগ পুরুষের! 'মহাঁদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
বলিয়া লিক্ষ চিহ্নিত হইয়াছে । যাহার! উহাদের উভয়ের চিন্তে 
চিদ্ছিত নহে । তাহারা ক্লীবপদ বাচা হইয়। জনষমাক্ষ হইতে 
বহিষ্কৃত হয়। এই জীবলোকে পুংলিঙ্গধারীকে শিবের ও জলি 

ধারীকে পার্বতীর অংশ বলিয়া অবগ্যত হইবে। এই চরাচর বিশ্ব 
হরুপার্কতীর ছারাই ব্যাণ্ড রহিয়াছে । সেই দেবাদিদেব হইতে 
আমার উৎকুষ্ট বর বা নিধন লাভ হউক উদ্ভয়ই আমার প্রার্থনীয় । 
কল গহাদেষ ভিন্ন অন্ত কোনও দেবতার প্রতি আস্থা নাই। 

অতএব হে দেবরাহ্ধ! তুমি এইন্থানে অবস্থান ব! ত্বস্থানে প্রস্থান 
'বাহা হয় কর।” 

'আমি দেবরাজকে এই কথা কহিয়া, হায়! অদ্যাপি ভূক়- 
ক্কীধম ভগবাদ ভূবানীপতির প্রসহতা। লাগ করিতে পারিলাঙ 
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না +-মনে মনে চিন্তাকরিতেছি ; এমন সময়ে দেখিলামদ-সেই 

ইতাসমারঢ রাত জণকাল মধ্যে, হংয, কুমন্দ, চত্তা, স্বখাল ও 
রজতের ন্যায় প্রভাসদ্পর ক্ষীয়োদাণ ব-সদৃশ-স্বেতবণ? রাষাপুচ্ছ, 
পিঙ্গল*লোচনশ্রষ হইয়া বজ্জরসারময়, তগু-কাঞ্চন-সরিভ, ঈঘৎ” 
ব্কাগ্র-সুতীক্ষ-শৃঙ্গদ্বারা যেন অবনীমণ্ডল বিদারণ করিতেছে । 

তাহার বর্কাক্গ দুবর্ণে সমলঙ্কৃত হইয়াছে | মুখ, নাঝা, কণ* কিঃ 
খুর ও পার্থদেশ অপুর্দশোভা ধারণ করিয়াছে । ক্ষন্দ ও কুছ 

' বিপুল ক্ষন্দদেশ সমাচ্ছপ্ন করিয়া রহিয়াছে । দেবদেব ভগবান 
শুলপাণি পার্বতীর সহিত সমবেত হইয়! সেই ভুষার-গিরি-সন্নিভ 
গুজরমেঘ-তুল্য-রষের উপরিভাগে আরোহণপূর্বক পূর্ণ -চজেরন্তায 

শোভা পাইতেছেন । তাহার তেজঃ হইতে অনল উৎপন্ন হইয়? 

সহতর সুর্যের ন্যায় সমুদায় জগৎ সমাচ্ছনন করিয়। দেদীপ্যমান হই” 
তেছে। এ সময় যেই দ্বেবাদিদেবকে * দেখিয়া বোধ হইস্তে 
লাগিল, যেন যুগাম্তকালীন সন্বর্ভক হুতাঁশন প্রাণিগণকে সংহার 
করিতে উদ্যত হইয়াছে । ভগবান মহেশ্বরেয় নেই অগহ্যা্ 
ুর্নিরীক্ষ্য তেজ নিরীক্ষণ করিয়। আমি নিতান্ত চিন্তাকুল ও উদ 
হৃদয় হইলাম । 

অনস্তর মুক্ুর্তমধ্যে নেই তেজঃ সমুদায় দিকৃপরিব্যাঞ্ড করিত 
দেবাদিদেবের মায়াুভাবে, প্রশাস্তভাব ধারণ করিল। তখন 

আমি দেখিলাম, অতুল-তেজঃ-সম্পর, ভগবান ভূতনাথ অগ্রাদশ” 
ভুূজ সন্পর, সর্বাভরণন্ভৃষিত, গুরুবন্থ ও গুর্ুমাল্যে স্থুশো ভিত ও 

শুরুপ্যজ্ঞোপবীতধারী হইয়া! বিধুমপাবকের ন্যায় শোভ। পাঁইকে- 
ছেন। চারুদর্শন। পার্মভী ভাহার পার্থে উপবিষ্ট আছেন । 
“বাহার আত্মহুল্য পরাকা্ত অনুচরখণ" চতুদ্ধিকে নৃত্য, খীত ও 
বাদ্য করিতেছে। তাহার মর্তকন্থিত শশধর লুষ্ঠনয়ের বয়, 
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ছেরীপাধান নেত্রত্রয় ছারা সমধিক সমুজ্বল হইয়াছে । তিনি 
দত্রবিভূষিত সুবময় পদ্মের অপুর্জমালা ও ভেজোময় মৃত্তিমান 

অস্্র সমুদয় ধারণ করিরাছেন। তাহার একহভে ইল্সামুধ তুলা - 
ভীঘণ পিনাক বিদ্যমান রহিয়াছে । এক সগ্তশীর্ষ তীক্ষদং&, 

বিষপৃর্ণ বিষধর, উহার জ্যা। বেসন পূর্বক অবস্থান করিতেছে । 
অপর হস্তে পাশুপত নামক দিব্য অস্ত্র কালানলের ন্যায় ভীষণ 
শার্থগ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এ অস্ত্র এক পদ, সহ্রমস্তক 

সহত্র উদর, সহত্র ভুজ, সহজ জিহ্বা, সহতআর নেত্র সম্পন্ন 7 উহা 

দেখিলে বোধ হয় যেন অবিরত অশ্রিন্ফুলিঙ্ষ সমুদ্রায় উদদীরণ ক- 
রিতেছে। এ অস্ত্র ব্রান্গ্য নারায়ণ, ইন্দ্র, আগ্নেয় ও বারুণ অস্ত্র 

হইতে শ্রেষ্ঠ $ উহার প্রভাবে বমুদায় অস্ত্র নিরাকৃত হইয়। থাকে। 

পুরের্ধ ভগ্রবাঁন ভূতভাবন এ অন্ত্রত্বারাঁ অবলীলাক্রমে ব্রিপুর দঞ্চ 

করিয়াছিলেন ॥ তিনি ইচ্ছা! করিলে নিমেষ মধ্যে এ অস্ত্র্ধারা 

ব্রিভুবন দ্ধ করিতে পারেন। এ অস্ত্রের অবধ্য কেহই নাই। 

'আাগি তাহার হত্তে আরও একটি দিব্যান্ত্র দেখিয়াছিঃ লৌকসমাজে 

উহা শুল বলিয়া বিখ্যাত | ও অস্ত্র পাশুপতের তুল্য অথব1 তাহা 

হইতেও শ্রেষ্ঠ । ভগবান মহাদেব এ ত্রিলোক বিখ্যাত অস্ত্রঘার। 

অনায়াসে স্ব” মর্ত্য, বিদীর্ণ, মহোদধি শুক, এবং বিশ্ব সংসার 

বিম৪ করিতে পারেন । পূর্বে রাক্ষন-কুলোস্তব মহাবীর লবন 

উহাদ্বার! ইন্ত্রতুল্য পরাক্রমশালী ব্রিলোক-বিজয়ী যুরনাশ্বতনয় 

সাঙ্ধাতাকে মষৈন্যে নিহত করিয়াছে । তৎকালে এ শুল দর্শন 

' করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন উহা জ্রাকুগি বন্ধ করিয়া তঞ্জন 

করিতেছে । যেন মহাদেখের হচ্ছে কাল-নুর্ধয তব্জন করিতেছে? : 

। ধর কালাস্তক পাশ ধারখ করিয়া দগ্ডারমান রহিয়াছেন | এ , 

: ধবাছিদের সুর্বকালে জমদ হি- পুজপরগুরামের প্রতি পরম পরি" 
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তুই হইয়া! তাহাকে যে ক্ষবিয়*কুলাম্ক ভয়ফর পরণু »প্রদান 
করিয়াছিলেন, যাহাছ্ার। সমরাজনে মহাবল পরাক্তান্ত কার্ভবীর্যা 

নিহত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিষ্বী 

নিঃক্ষত্রিয় করেন, প্রজ্বলিত ছতাশন সুশ দেই কুঠারও তং* 
কালে তাহার সমীপে উপস্থিত ছিল । হে মাধব ! এতঙ্িয্ আরও 

অপংখা অস্ত্র মেই পরম পুরুষের নিকট বিদামান ছিল। কেবল 
এইগুলি প্রধান বলিয়া তোমার নিকট কীর্তন করিলাম | 

এ সয়য়ে লোক পিতামহ ব্রহ্ধা মনোজগামী দিব্য বিমানে, 

আরঢ় হুইয়। সেই দেবাদিদেবের দক্ষিণ পার্থ গরুড়ারূঢ় শস্ব" 
চক্র-গদাধারী নারায়ণ তাহার বামপার্থে কার্তিকের মনতুরোপরি 
আরোহণ পূর্বক পার্ধতীর সম্মুখে এবং তত্নদৃশপ্রভামম্পন্ন নন্দী 
শুল ধারণ পূর্বক তাহার পুরোভাগে অবস্থান করিতে ছিলেন। 

বায়ু বাদি মনু ভগু গভুতি মহর্ষি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ 
সকলেই তাহার নিকট সমুপস্থিত ছিলেন । প্রমথ ও মাতৃগণ 
তাহার চতুর্দিক বেন করিয়া নানাপ্রকার সব পাঠে গরৃদ্ধ 
হইয়ীছিলেন | ব্রহ্মা ও নারায়ণ মামবেদ উচ্চারণ এবং দেবরাজ 

ইন্দ্র শত রুদ্রীয় পাঠ করিতে ছিলেন। এ তিন মহায্মারে পে” 

খিয়া তৎকালে বোধ হইল ঘেন গাহ্পপত্যাদি অগ্িত্র্ধ এস্থানে 

বিদ্যমান রহিয়াছেন | এবং উহাদের যধ্যস্থলে ভগবান মহাকে" 
বকে অবলোকন করিয়1 জ্ঞান হইতে লাগিল যেন শুর্যা শরৎকা" 

লীন মেধ হইতে বহির্গত হইয়! পরিবেশ মধ্যে অবস্থান করিতে" 

ছে হেকেশব! আমি সেই জগৎ্পতি মহাদেবকে খ্ননার্শন 

 পুর্বাক *** "স্কব করিয়া কহিলাম আমি এন্বর্ বিহীন ও নিতান্ত 
কাতর হইয়া ভক্তিভাবে তোমার আরাধনা করিতেছি) ভূমি 
প্রন হইয়। আমার অভিলাষ পুর্ণ কর । রদিও"প্াক্ঞানতাবশতঃ 
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খামার অপরাধ হইয়াথাকে, আমারে ভক্ত মনে করিয়া তোমাকে 

'াছা কমা করিতে হইবে । আমি তোমার বিপরীত রূপ দর্শনে বি- 

মোহিত হইর়াছিলাম বলিয়া তোমারে পাদ্যঅর্দয প্রদান করিনাই। 

আমি এইরূপে সেই ভূত-ভাবন ভগবান মহাদেবকে স্ব 
করিয়া রুতাঞ্জলিপুটে তাহারে পাদ্য-অর্ধয প্রভৃতি সমুদায় নিবে" 
ঈন করিলাম । এঁ সময় আমার মস্তকে শীতলাম্বু সম্বলিত, দিব্য" 
পান্ধ“লমদ্িত পুষ্প-রষ্টি নিপতিত হইল। দেবকিহ্করগণ দিব্য- 

ছুন্ছভি-ধ্বনি করিতে আরস্ভ কাঁরিল । সুখাবহ-মুগদ্ধি-বাযু ' 
প্রবাহিত হইতে লাখিল। অনন্তর পার্সতী-নমন্িত ভূত-ভাবদ- 
ভগবান পির্নীকপাণি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়। দেবগণকে সঙ্বো” 

ধন পূর্বাক কহিলেন, “ত্রিদশগণ ! এ দেখ মহাত্ব। উপমন্থা আমার 
গ্রাতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া স্তব করিতেছে ।” তখন দেবগণ 
ভগবান শুলপাণির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঙ্জলি-পুটে তাহারে 
নমস্কার পুর্নাক কহিলেন, “ভগবন,.! আপনি বর্ব-লোকের ঈশ্বর 
ও জর্গং-পতি | আমর! প্রার্থনা করি,-মাপনার প্রণাদে মহাত্মা 
০ সমুদ্ধায় অভিলাষ পূর্ণ হউক । 

গ্ইকথা কহিলে ভগবানশ্ভুত"নাথ হালামুখে কহিলেন, 
রে আমার রূপ নিরীক্ষণ কর। আমি তোমার প্রতি 
ধারপর সাই শ্রীত হইয়াছি। তুমি আমার একান্ত ভক্ত ও অনু- 
রক্ত । আমি তোমারে পরীক্ষা করিয়। যথেষ্ট ভুষ্টি লাভ করি: 
লাগ । অন্তএব তুমি এক্ষণে সভিলযিত বর প্রার্থনা কর । আমি 
তোমাম সমস্ত কামনাই পুঃ “করিব ।” রর 

আ[ষি ফেবাদিদেব কর্তৃক এইরূপ কভভিছিত হইয়া! পুলক-পু4- 

লেবরে আনন্দাঞ্ বিসজ্জন ও ক্ষিতিতলে জাদু-ুখল সংস্থা". 
গান পূর্বক ভীহায়ে অভিবাদন কদিয়া গদ্গদ-রাকে] কছিরাম, : 

টি 
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“হে দেবদেব! আজি আপনি আমার বাক্গান্ে অবস্থান করাতে 
বোধ হইছে যেন অদ্যই আমি ভীবলোকে নুতন জক্স গ্রহণ 
করিলাম | আঙি আমার জগ্ম নার্থক হইল । দেবগণ যে আরাধ্য 
পরমপুজ্য 'মিত-পরাক্রম মহাত্বরায়ে নিরীক্ষণ করিতে বম 
হন, আঙ্ি আমি তাহারে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম সুতরাং কা- 

মার ম্যায় ধন্য ও রুত-পুণা লোক আঁর কেহই নাই । যোখিশণ 

ধাহারে পরমতত্ব নিত্য ষড়বিংশ অজ, জ্ঞানশ্রপ ও অবিনাশী 

বলিয়া ধ্যান করিয়] থাকেন, তুমি সেই সর্বজ্ঞ ও সকলের আদি 
দেবতা । তুমি হুষ্টি প্রারস্তে দক্ষিণ অঙ্গ হইতে ব্রহ্মার, বামাক্ষ 
হইতে লোক রক্ষার্থ বিষুকে হষ্টি করিয়্াছ। গ্রলয়-কাল বযুপ- 
স্থিত হইলে, লোক নংহারার্থ তোম। হইতেই রুত্রদেবের সুষ্টি 
হয়। সেই মহাতেজ। রুদ্র কালমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত ভূত 
বিনাশ করিয়া থাকেন । ভুমি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বু সৃষ্টি 
করিয়া প্রলয় কালে প্রানিশিণের স্থতিশক্তির বিলয় কর। ভুমি 
সর্ধগ্কামী, নকল ভূতের 'অন্তরাত্বা সকল কারণের কারণ ও 
অনৃশ্য। এইক্ষণে যদি তুমি প্রনন্ন "হইয়। আমারে বর প্রদান ক" 
রিতে অভিপাষ করিয় থাক, তাহা হইলে এই বর প্রগান সুর, 

ঘেন তোমার প্রতি আমার প্রগা ভক্তি থাকে । তোমাধ অনুগ্রহে 

যেন আমি ত্রিকালজ্ঞ হই এবং বন্ধু বান্ধবের সহিত বতত দুঞচর 
ভোজন করিতে পাই! আর তুমি যেন আমাদিগ্নের এই আশ্রগে 
নিরপ্ভর অবস্থান কর। তখন ত্রিলোক পুজিত ভগ্গবান ভূতনাথ 
সামাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ' বন! তুমি মত্গ্রত বর" 
প্রভাবে অর, অমর, বশহ্বী, তেজন্বী, শোকছুংখ শুনা ও দিব্য 
ান-লম্প্ন হইবে | মহ্রিগণ' সতত ভৌমার সহিত সাক্ষাৎ করি 
গ্বার নিষিদ্ব আগমন করিবেন ॥ তুমি ফুশীর, ঝগবান, সর্ব 
: ১৬ ্ 
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: প্রিধীরিন,হইধে এবং স্থির ফৌধন ও অনলের ন্যায় তেজনী হই 
কাম যাপন করিবে । তুষি যে স্থানে ্ীর সমুদ্রের সমাগম যা" 

অনা করিবে, এ পয়োনিধি সেই স্বানেই আগমন করিবে | 
ঙ্গাণে ভুমি বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে স্বেচ্ছানুসারে অৃততুল্য 

ছুষ্ধা় ভোজন কর। অতঃপর এক কল্প অতীত হইলে তুমি 
আমার নিকট সমুপস্থিত হইবে । তোমার কুল গোত্র ও বন্ধুগণ 
চিরল্মরণীয় হইবে | আগার প্রতি তোমার প্রগাঁচ ভক্তি থাকিবে ! 
আখি তোমার এই আশ্রমে নিরন্তর অবস্থান করিব । এক্ষণে 
ভুমি পরম-ুখে অবস্থান কর । কিছু মাত্র উৎকন্ঠিত হইওমা 
ছুমি আমারে*ম্মরণ করিলেই আমি তোমার সমক্ষে প্রাদুভূতি 
হইব” কোটি-মুর্য্-সম-তেজন্বী ভগবান উমাপতি আমারে 
খারাপ বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তত হইলেন। হে 

বানুদেরব ! আমি সমাধিবূলে এইরূপে দেবদেব মহাদেবের দর্শন 
লা করিক়াছিলাম। তিনি আমারে যে রূপ বর প্রদান করিয়া 

€ছেন, আমি তদনুরূপ ফল লাভ করিয়াছি । এ দেখ সিদ্ধ, মহর্ষি 
' 'বিদ্যাধর, বক্ষ, গন্ধর্ব, অগ্পরোগণ এইম্থানে উপস্থিত হইয়াছেন । 

সুক্ষ রকম সমস্ত খতুর পুষ্পফলে নিরন্তর সুশোভিত রহিয়াছে । 

এবং ভগবান ভূতভাবনের প্রসাদে আশ্রমস্থ সমুদায় পদার্থ দিব্য- 
গীব-ঞ্রা হইয়াছে । 

হে ধর্্ররাজ । মহর্ষি উপমন্ত্য এই কথা কহিলে, আমি বিল্ময়াবিষ্ 
চিক্ঠে তাহারে কহিলাম, “তপোধন ! আপনার আশ্রমে যখন 

খায় ভগবান মহাদেব বাস করিয়। থাকেন, তখন জাপনারখ্” 

পেক্ষা গন্য ও রুতপুধা লোক আর কেহছইরছে। এক্ষণে সেই. 

দিগ্সোক"নাধ কি 'গামাকে, দর্শন প্রদান করিয়া আমার শেতি 
খদিধাহ প্রকট রিধেন ? 
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তখন উপমন্থ্য কহিলেন, বাসুদেব ! তুমি খামার ন্যায় অনতি” 
কালন্মধ্যে সেই দেবদেবকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে । আমি 

. দিক্য-চস্ষু-প্রভাষে সততই তাহারে প্রত্যক্ষ করিতেছি । তুমি 
ছয়লার আরাধনা! করিতে করিতেই তাহার ঘর্শনলাছে রুতন্কার্য্য 

হইবে) এবৎ তাহা হইতে আটটী ও দেবী পার্বতী হইতে যোলদী 
বর লাভকরিবে। আমি তীছারই অনুগ্রহে ভ্রিকালজ্ঞ হইয়াছি। 

তিনি যখন এই সমস্ত মহু্ষিদিগের প্রতি কপাদৃষ্টি করিতেছেন, 
তখন তোমাকে উপেক্ষা করিবেন কেন? তুমি ব্রন্মপপরায়ণ 

অনুশংন ও শ্রদ্ধাশীল ; সুতরাং তোমারতুল্য লোকের লহিত 
নমাগম দেবগণের একান্ত স্গৃহনীয় ॥ এক্ষণে আমি তোমারে 
একমন্ত্র প্রদান করিতেছি, উহার প্রভাবে তুমি অচিরাৎ মহা" 
দেবের নাক্ষাৎকারলাভে বমর্থ হইবে । তখন আমি সেই মহাস্! 
উপমন্থ্ারে সম্বোধন করিয়। কহিলাম, “ ত্রন্মন,। যখন আপনি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমি নিশ্য়ই সেই অনুর- 
ফুলখন্তক দেবাদিদেবের দর্ননলাভে ক্ৃতকাধ্য হইব। 

* হে ধর্মরাজ ! এইরূপে সেই মুনিবরের সহিত মহাদেব বিষয়ক 
বাক্যালাপ করিতে করিতে মুহুর্তের ন্যায় অগ্টাহ অতীত হইল। 

 ক্মনক্তর এ ত্রাক্ষণ আমার মস্তক মুণ্ডন এবং আমারে দণ্ড হুশ, 

, চীরমেখল] গ্রহণ করাইয়া শাস্ত্ানুসারে দীক্ষিত করিলেন । পরে 
আমি একমান কলাহার, চারিমাস জলপান পুর্বক উর্ধবাছু হই 
.. একপদ্ধে অবন্থীন করিলাম । অনন্তর বষ্ঠমাস উপস্থিত হইলে 
. পৌখিলাম আকাশমণডরে একেবারে সহ ভূর্যেঃর তেজ দ্কাশিত 
হইতেছে । এ তেক্বোমগুলের মধ্যস্থলে নাঁলপপর্বতের ন্যায় এক 

খণ্ড মে আমার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল / এ মেঘ ইক্জারুধ ৪ 
' রিদ্ধাস্মালায় বিভৃষিত । ভগবান মহাদেব স্ত্ীযভার্যা। পার্তীর 



 ঈইগ মীমাংসা! 

সহিত» নেই মেদের যধ্যে অবস্থান করিয়া যুখপৎ সমুদধিত চন্দ্র” 
সুর্যের ন্যায় ম্পোভা পাইতেছিলেন। তখন আমি পুলকিত্ব- 
খাঁছে, বিল্ময়'বিকসিতশলোৌচনে সেই দেবগণের একমাত্রথতি 
গাতপরিত্রাণকর্ত। ভগবান মহাদেবকে সন্দর্শন করিতে লাখিলীম। 
তিনি কিরীট, গদা, শুল, ব্যাক্রাঙ্গিন, জট! দণ্ড, পিনাক, বজ, 
অঙগদ, নাগশ্যঞ্জোপবীত, ও বিবিধ্ষর্ণ-যুক্ত দিবা"মাল। ধারণ 
করিয়াছেন । তৎকালে ভাহারে শরৎকণলীন পরিবেশ-গত-চন্র 

ও দুর্নিরীক্ষ্যা-দিবাকবের ন্যায় বোধ হইতে লাখিল। প্রমথগণ , 
ভাঁহার চতুদ্দিক পরিবেষ্টন করিষ। অবস্থান কবিতেছিল। একাদশ 
শত রুদ্র, আদিত্য, বনু, সাধ্য ও বিশ্বদেব্থণ তাহার স্তভব এবং 

বরজ্ম বিষুঃ ও ইন্দ্র তাহার নিকট বেদপাঠ করিতেছিল। দেববি 
্রন্ধ্ধি, মহর্ধি, যোগীশ্বব, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, নদী, পর্বত, সমুক্্ 
প্র, নক্ষত্র, মাস, পক্ষ, খতু, রাত্রি, সন্বৎসর, ক্ষণ, মুহুর্ত, নিমেষ, 

ঝুগপর্য্যায়, বিদ্যা, বেদ, যক্ত, দীক্ষা, দক্ষিণা, পাঁবক, হবিঃ, যক্তীয়- 
স্রব্য, দনৎকুমার, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলত্ত, পুলহ, ত্রতু, 
সগ্চমন্থ, দোম, বৃহম্পতি, ভূগু, দক্ষ, কশাপ, বৰিষ্ঠ কাশ্যপ, শুজা- 
পলেক, মাভৃশ্বপ, দেবকন্তা, দেবপত্জী, বিদ্যাধব, দানব, গুহাক ও 

রাক্ষিলগণ গবং গীত-বাদ্য-বিশারদ অপর] ও গন্ধর্বগণ তাহার জব 

পনঠ করিতেছিলেন । বিদ্যাধর দানব, গুহাক, রাক্ষম প্রভৃতি 
স্কাবর-জন্বয1দক লমুদায় ভূতই কার়মনোবাক্যে তাহার প্রতি 

ডক গফাঁশ করিতেছিল। এ লময় ভূতভাঁবন ভবানীনাথ আমার 
লশীপেঞ্লবসশ্থান করাতে ত্রচ্ষ! ও উন্্র গ্রভৃতি সকলেই আমর 

দর্শন ধারিতে লাখিলেন | সেই দেবদেরের তেজঃগ্রভাঁবে সাহারে : 

ছর্পন কয়াতে আমার ক্ষমতা ছিল ন1। 
১১১১ মই কুভাবন ভর্গবান সাদ আমারে বন্বোধন 
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ফরিয়। কহিলেন, “বাসুদেব ! ভুমি আমার কূপ দর্শন করিয়া আল 
জার নিফট স্বীয় প্রার্থনা বাক্ত কর। তুমি সহজ নহজ্র বার আমার 

আরাধন। করিয়াছ। ত্রিলোক মধ্যে তোমার তুল্য জামার 

পরম ভক্ত আর কেহই নাই। দেবাদিদেব মহাদেব আমারে এই 

কথা কহিলে, আমি তাহার হরণে নিপতিত হইলাম । জগশ্মাত। 
পার্বতী আমারে ভূপতির চরণে নিপতিত দেখিয়া আমার 
প্রতি নিতান্ত পাসন্ন হইলেন । তন আমি সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের 

 পুজনীয় মহাদেব-মহেশ্থবকে তক্তিভাবে স্ব করিয়া কহিলাম, 

"হে সনাতন বিশ্ব-বিধাতঃ ! মহর্ষিগণ তোমাকে বেদের অধিপতি 

তপস্যা, সত্য, এবং সত্ব রক্গঃ ও তমঃ গুণস্বরূপ বলিয়। কীর্তন 
করিয়া থাকেন । তুমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, ভব, ধাতা! 
বিধাতা ও নুর্যযম্বরপ । তোমাহইতে স্থাবর-জঙ্গমাত়াক সমুদায় 

প্রাণীর হুষ্টি হইয়াছে । তুমিই এই চুরাচর ব্রিলোকের সৃষ্টি 
করিয়াছ। মহধিগ্ণ তোমারে সমুদায় ইন্ড্রিয়, মনঃ, পঞ্চপ্রাণ, 

ও সপ্ত অগ্নির স্বরূপ এবং ইক্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। ও স্তখযোগ্য 
দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়। নির্দেশ “করিয়া! থাকেন। তুমি সমু- 
দায় বেদ, যজ, মোমরম, দক্ষিণ অগ্রি, ঘৃত, যজ্ঞোপকরণ-দ্রযা, 

দান, অধায়ন, ব্রত, নিয়ম, লঙ্জা, কীত্তি, প্রী, তি, তুষ্টি, মোক্ষ- 
দাতা, নিদ্ধি, কাম, ক্রোধ ভয়, লোভ, মদ স্বরূপ । তোমা হই, 

তেই আধি ও ব়াধি সমুদায় উৎপর হইয়াছে। তুমিই ক্রিয়া, 
হর্যানদি চিতবিকায়, প্রণয়, বাসনাবীজ, মনের উৎপত্ধি-স্থান। 

নিহ্বাসিন্ধ এ্র্যা, অবাক্ত-পরতরন্ধ, অভি্তা-নূরবা, জ্যোততিশ্বর %%. 
হাচুদাপ়ের আদি ও জীর সমুদায়ের লয় স্থান  বেদার্থবিপপ্ডি 
তেরা মহত্ব, আতা, মতি, ভঙ্গা, বিশ্ব'শতু, ছয় বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, 
চেতনা, কান, খ্যাতি, ধতি ও স্বতি স্বরূপ বলিয়া" ধ্যাৰ করের | 
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বেবি ব্রান্মণগণ তোমারে এরূপে পরিজ্ঞাত হুইয়! সংসারমূল- 
অজ্ঞানত। হইতে মুক্ত হন। তুমি সর্বতভৃতের হদয়স্থ'জীবাত্বা 

মহর্ষিখণ প্রতি নিয়ত তোমার স্তব করিয়া থাকেন। তোমার 
হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, কণ” ও মস্তক জর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে বং 
ভুমি লমুদায় লোক পরিব্যাপ্ড করিয়া অবস্থান করিতেছ। 

ভূমি হ্বগ-নুখ নুর্য্যের প্রভা, কিরণ সর্বভূতের অন্তত পরমাস্তা, 
অণিমাদি অই্টসিদ্ধি, ঈশান, জেযাতিঃও অব্যয় ম্বূপ। তোমাতে 

ঘুদ্ধি, মতি ও লোক সমুদায় প্রতিষ্টিত রহিয়াছে । সত্য", 
সংকল্প জিতেন্দ্রিয় ও যোগানুষ্ঠান-নিরতমহাস্্ারা নিরস্তর তো" 

মারই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন । যাহার] তোমাকে হুদয়াকাশ- 
শায়ী পরমপুরুষ, বিশ্বব্যাপী, জ্যোতির্ময় ও বুদ্ধিমান দিগের 
পরগ্গতি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, ভাহারাই যথার্থ 

বুদ্ধিমান, | মনুযত্ব, মহত্ত্ব পঞ্চতন্মাত্র, ও অহঙ্কার এই নাত 

সবক) ও তোমার অর্ধজ্ঞতা প্রভৃতি ছয় গুণ এবং যোগবিধি 

বিশেষরূণে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই তোমাতে লীন হইতে 

পারে। 

" আমি এইরূপে ভূত-ভাবন-ভগ্রবান মহাদেবের স্ভব করিলে 

জগতের সমুদ্ায় লোক নিংহনাঁদ করিতে লাগিল । ব্রাহ্মণ দেব, 
নুর নাগ পিশাচ, পক্ষী, রাক্ষস ভূত মহধি ও পিতৃ্রণ তাহাকে 

নমক্কীর করিতে লাগিল । মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত ও আমার 

মস্তকে দুবদ্ধি-পুষ্পবৃষ্টিনিপতিত্ব হইতে লাগিল । তখন ভূত- 
ভাঁরম ভ্ঞগ্রবান ভবানীনাথ পার্বতী ও ইন্্রকে অভিনন্দনপূর্বাক 
আমারে বান্বোধন পূর্বক কুহিলেন, «হে বাস্থুদেব ! তুমি যে, 
আমার পরষ ভক্ত তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি 1 এক্ষণে, 

আমি ভোষার গতি যারপরনাই 'প্রীত্ব হইয়া তোমারে .আটগী 
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ধর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি । অতএব তুমি আমার দি. 
কট. স্বীয় অভিলায়ামুরূপ আটটি বর প্রার্থনা কর | | 

এপর্কের 

পঞ্চদশ অধ্যায় | | 
হে ধর্মরাজ ! দেবাদিদেব এই কথ। কহিলে, আমি তাহাকে, 

মমস্কার করিয়৷ গ্রীতি-প্রফুল্পচিত্তে কহিলাম, “ভগবন, ! আশি, 
তোমার নিকট ধর্মের দৃঢ়তা রণস্থলে শব্রনাশের ক্ষমতা, পরম 
ধশঃ বল যোগ লোক-প্রিয়তা, তোমার নন্নিকর্ষতা ও অসংখ্য 

পুত্র প্রার্থনা করি | তখন ভগবান শঙ্কর আমার বাক্য শ্রবণ 

করিয়া কহিলেন বাসুদেব ! ভুমি যাহ! প্রার্থনা করিলে মতপ্রদত্ত 
বর গ্রাভাবে তাহ] অবশ্যই মফল হইবে *। | 

অনম্ভর জগ্থন্থাতা ভবানী আমারে নঙ্বোধন করিয়া কহি” 

লেন, ' বাসুদেব ! ভগ্গবান্ শঙ্কর-প্রদত্-ব্র পুভাবে তোমার, অত্তি 

লাধানুরূপ পুত্র উৎপন্ন হইবে। এইক্ষণে তুমি আমার নিকট 
আটটি বর প্রার্থনা! কর, অশমি প্রসন্রমনে তাহ! প্রদান করিব | 

তখন আমি তাহারে প্রণাম করিয়ধ, ব্রাহ্মণের প্রতি প্রগন্ধতা, 

পিতার অনুগ্রহ, শত পুত্র, উত্কউ ভোগ, কুলানুরাগ, মাতার 
নিকট গ্বন্নতা, শাস্তি ও কার্ধ্য নৈপুণ্য এই আটটী বর প্রার্থন? 

করিলাম। পার্বতী কহিলেন, বত্ন! ভু যাহা প্রার্থনা করিলে 

তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে । আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হই. 

বার নহে । এতন্ডিন্ন ভূমি অমর তুল্য প্রভাব, সত্যামুরা খিতা' 

ষোল সহজ তায! তাহািগের অনুরাগ, অক্ষয় ধন-ধানা। 

ধন্ধুগণের অতি ও মনোহর শরীর লাভ করিবে এবং তো; 

' মার 'আধাবে শ্রতিদ্দিন নগ্তবহক্জ অন্তিথি ভোজন করিবে” ... 
হেধর্দরাজ | ভগবান মহাদেব ৪ দেবীশমপার্বতী, উভয়ে ্ 
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আমারে এইরূপ ধর গ্রাদান করিয়া প্রমথথণের সহিত তথা! হইতে 

অন্ভহিত হইলেন। তিনি আমারে বর গুদান করিয় অন্তহিত 

হইলে আমি সেই তেজঃপুগ্ কলেবর, দছবিজবর উপশন্থার নিকট 

গমন পূর্বক সমু্ধায় বৃত্তান্ত 'কীর্ভন করিলাম। তিনি দেবাদি* 

দেব মহাদেবকৈ নমস্কার করিয়া আমারে সন্বোধন পূর্বক কহি 

লেন, “ দেবাদিদেব মহাদেবের তুল্য দেবতা আশ্রয়দাত। ও 

ঘোদ্ধা আর কেহই নাই*। 

ধ্ পর্কের 
যোড়শ অধ্যায়! 

হে ধর্মরাজ ! অনস্ভর যেই ছ্বিজবর উপমন্থা পুনরায় মহা- 

দেবের মাহাত্ম্য কীর্ভন উপলক্ষে আমারে মন্বোধন করিয়া কহি 

ন, “ মাধব ! পুর্বে রতাযুগে তত্তি নামে এক বিখ্যাত মহর্ষি 
শর | তিনি দশ সহঅ বৎনর সমাধি অবলম্বন পুর্নক ভগবান 

পিমাকপাণির আরাধনা করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছিলেন, 

তাহ] কীর্ভন করিতেছি আবণ কর। "মহা! তন্তি সমাধিদ্বারা 

দশ সহত্স বৎসর পরমাত্ম-ন্বরূপ অবায় মহাদেবের আরাধন। 

কিয়! পরিশেষে তাহারে চিন্তা কর'&ঃ কহিতে লাগিলেন, নে 

সাংখ্য“মতাঁবলম্বীর1 প্রধান পুরুষ লোক-প্রতিষ্ঠাতা"মহাদেধের 

গুব পাঠ করেন ও যোগিগণ ধাহারে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়। 
থাকেন, বিনি হুষ্টি ও সংহারের অদ্বিতীয় কারণ; দেবতা অনুর 
ও সুনিগণের মধ্যে যাহা অপেক্ষা! শেষ্ঠ আর কেহই নাই + আমি 
সেই আঅগ্রাদি-নিধন মহাদেবের শরণাপন্ন হইলাম | মহাত্মা! তৃন্তি 

এই কথা৷ বলিবামাত্র ভখবানে ভূতনাথ তাহার নেত্রপথে নিপ* , 
তিত হইলেন! তিনি অক্ষয় অচিন্ত্য, নিত্য পুগত্রদ্গ নিগু, 

অথচ গুণ-বিষয়ীভৃত এবং যোগিগণের পরমানন্দ ও মোক্ষন্বরপ 
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শ্তিনি ইন্দ্র, অগ্রি, বায়ু, ব্রন্মা ও বিশ্বের একমাত্র গতি এবং অচল 
গুদ্ধ, বুদ্ধি-শক্তি গ্রাহ্য মনঃম্বরূপ ছুজ্ঞের ও অপরিমেয় | 'ছুরা- 
আ্আারা কখনই ভহারে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বিশ্ব" 

সংসারের উৎপত্তি স্থান এবং তমোগুণাতীত। র 
মহাত্মা তস্তি বু বমর কঠোর তপোনুষ্ঠান পুর্দ্দক নেই তু" 

ভাবন ভগবান মহাদেবের বাক্ষাৎকার লাভ করিয়! তাহার স্ব 

করতঃ কহিলেন, “হে পরমাত্বন, ! তুমি খবিত্রদিগের মধ্যে 

পবিত্র, গতিমানৃদিগের পরম গতি, তেজন্বীদিগের উত্রু্ট তেজঃ । 
তপন্বীদিগের পরম তপন্যা স্বরূপ । তুমি বিশ্বাবসু, হিরণ্যাক্ষ, 

শহজ্রাংশু মোক্ষ প্রাণ, পর্ধসুখের আধার ও পর্ণ সত্যন্বরূপ | 

তুমি জনন-মরণ ভীরু সন্ন্যানীদিগকে মুক্তি গ্রদান করিয়া থাক, 
যখন ব্রন্ষা ইন্দ্র বিঝু$ বিশ্বদেব ও মহর্ষিগণও তোমারে বিশেষ 
রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, তখন আমি কিরূপে তো” 
মারে পরিজ্ঞাত হইব । ব্রিশ্ব সংসার তোমা হইতেই দমুভূত 
হইয়াছে ও তোমাতেই প্রতিষ্টিত রহিয়াছে । তুমি কাল, পুরুষ, 
ও ধন্মত্বরূপ । পুরাঁণজ্ঞ দেবর্ষধিগ্ণ তোমারে ক্রহ্মা বিঝুঃ ও রুদ্র“ 

রূপী বলিয়া কীর্তন করিয়। থাকেন | তুমি জীব দেহ ইঞন্জ্রিয়। 

ইঞ্জ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বগ্ণাদি লোক অনুভাবাত্মক-জ্ঞান 
এবং যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতান্বরূপ | তুমি দেবগণের ও দুজ্ঞে্ 
ও র্ধান্তর্যযামী । তত্বজ্য পণ্ডিতের তোমারে পরিজ্ঞাত হইতে 

পারিলেই বিমুক্ত হইয়। অনায়াসে অনাময়-পরমণভাব লাভকরিতে 

পৃ(রেন | যাহারা তোমারে পরিজ্ঞাত হইতে বাবনা গা করে, 

তাহাদিগকে ইহলোকে. বারংবার জন্ম" গ্রহণ করিতে হয় 1 ভুম্টি 
মোক্ষ ও স্বথের দ্বার স্বরূপ |" তোমার ক্লুপ। বলেই লোক দ্বর্গ ও.. 
মোক্ষলাভ করে। আর তোমার ক্কপাঁ না থাকিতোই উহার লাস্ধে 

ভি 
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বক্িত হয়| ভুমি স্বর্ণ মোঙ্গও, কাম, কোধ, অত্ব। রজঃ, তম, অধ 

উর্ধ স্বরূপ । তুমি ্ক্মা, ভব, বিষু, কার্তিকেয়, ইন্দ্র, সবিতা, সম 
বরুগ, চন্দ্র” মনু, ধাত্তা। বিধাতা,কুবের, পৃথিবী, সলিল,অগ্রি? বায়ু, 
আকিশি, বাক্য, বুদ্ধি,স্কিতি,মতি, বত্য,মিথ্যা,দভভা, অন্ভ্ভা, ইক্জিয়, 
রূপরনাদি বিষয়, প্রক্কত্তির অভীত, কার্ধ্য-কারণভিন্ন, এবং চিন্তা 
ও. অচিন্ত্য দ্বর্ূপ। ভুমি পরক্রহ্ম পরম পদ ও সাংখ্য মতাবলঙ্থী 
ও যোগীদিখের পরমগতি | ইহলোকে নির্মল বুদ্ধি সম্পরন তত্ব 
মহাতারা যে গতি প্রার্থন! করিয়া থাকেন, আক্তি আমি তোমার 
দর্শনে সেইগতি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম । হায়! তত্ববিদ_ 
পণ্ডিতের!" ফাহারে সনাতন পরম-পুরুষ বলিয়1 কীর্ভন করেন, 
আমি এতকাল তাহারে পরিজ্ঞাত না হইয়া মুঢ়ুভাবে অব- 
স্থান করিয়াছি। যাহারে পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষলাভে সমর্থ 
হওয়া যায় আজি আমি বহুজন্মের পর নেই ভক্তবতসলভগবান 
ভূতনাথের সাক্ষার্লাভ করিলাম ।' এই দ্বেবাদিদেব ভগবান 
মহেম্বর দেব অনুর ও মুনিগণের হৃদয়াকাশ নিহিত সনাতন 
পরর্রন্মন্বরূপ | ইনি পমুদায় পদার্থের স্থষ্টিকতা সর্ধভূতের আত্মা 
সর্ধদশী ও বর্ধত্র গমনশীল । ইহার ুখ বর্কস্থানেই বিদামান 
রহিয়াছে । ইহ লোকে ইহ!র কিছুমাত্র অবিদিত নাই । ইনি 
দেহকর্ত দেহ পোষক দেহিদেহের নংহার কর্ত। দেহিগণের গতি, 
প্রাণের স্থর্টি ও পোষণকর্ভ। প্রাণীর প্রাণদাতা এবং অধ্যাগতি- 
নিষ্ক। আবত্মত্তত্বজ্ঞ, জীবন্মুক্ত যোগীগরের গতিস্বরূপ ইনি কর্ণ" 
নুসারে, প্রাণিগণকে শুভাগুভ-্গতি প্রদান করিয়। থাকেন। 

-ইনি ক্জীবগণের জনল- সতাু-বিধান ও মহ্ষিগণকে সিদ্ধি প্রদান 
করেন । ইনি পৃথিব্যাদি ভুবন সমুদায় উৎপাদন করিয়া অষ্ট- 
বিধ্িছারা এই বিশ্ব সংনার ধারগ-ও. ইহার এাতিপালন করি" 
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তেছেন। সমুদয় পদার্থ ইহা হইতে খস্তৃত, ইহাঁতেই অবস্থিত 

ইহাতেই লীন হইয়া থাকে । ইনি অদ্বিতীয় সনাতন পুরুষ । 

ইনি সত্যকামীদিগের বত্যলোক, যোগ্ীীদিগের মোক্ষ ও অধ্যা- 
অবেত্তাদ্দিগের কৈবলা স্বরূপ । হান দেবতা অনুর ও মনুষ্য 
লোক মধ্যে অপ্রকাশিত থাকিবেন বলিয়া ্রদ্মাদি নিদ্ধগণ ইহাকে 

শান্ত্র'মধ্যে গুণুভাবে রাখিয়াছে । তন্নিবন্ধন দেবতা মনুষ্য ও 

অনুরগণ অজ্ঞাঁনান্বকারে মুগ্ধ হইয়। ইহার যথার্২-তত্ব অবগত: 
হইতে নমর্থ হয় না। বাহার1 একান্ত ভক্তিভাবে ইহার শরণাপন্ন 

হন, এই অন্তর্য্যামী ভখবান স্বয়ং তাহাদিখকে আত্ম প্রদর্শন ক- 

নিয়া থাকেন। ইহারে অবগত হইতে পারিলে জন্পঁত্যু-জনিত 
ভয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় আর কিছুই থাকেনা । পণ্ডিতগণ ইহাকে 

লাভ করিতে পারিলে, আর কোনও বন্তই লন্বব্য বলিয়। গণন! 

করেন না| গাস্ব্য-শাস্ত্ বিশারদ পঙিতগ্রণ এই সুক্ স্বরূপ 

পরমেশ্বরকে অবগত হইয়। নমুদ্ধায় বন্ধন হইতে যুক্ত হন। বেদ” 

বেত? পণ্ডিত-গণ গাণায়াম করিয়া! ওকার রূপ রথে অরোহণ 
করিয়। এই বেদ-প্রতিঠিত মহেশ্বরে প্রবেশ করেন । ইনি দেব" 
যানের আদিত্য রূপ দ্বার ও পিতৃষানের চন্দ্র রূপ দ্বার বলিয়। 

অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি কাষ্ঠা, দিক সম্বত্সর, যুগাি 
ইঞ্জ্রপদদ, সার্কভৌমপদ্, দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ স্বরূপ 1 পূর্থে 
গুজ্াপতি প্রঞ্াহৃষ্টির নিমিত্ত এই নীল লোহিতকে নানাবিধ স্ব 

করিয়। ইহার নিকট বর বাস্া। করিয়াছিলেন । খকবেদ বেতার 

খর, বেদ দ্বারা ইহার মহিমাকীর্ভন, খত্িকৃগণ এই য্ুর্বেদময় 
মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান, বিশুদ্ধ বুদ্ধি সাবের বেন্বার!, 
ইহার উদ্দেশ্যে সামবেদগান ও অথর্বাবিদ ্রাক্ষণগণ অথর্ক' বে, 
দ্বারা; এই 'নত্যন্বরূপ . পরক্রহ্ধকে স্তর. করিগ্ন* থাকেন । ইস্ছি- 
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সর আফিকারণ ও ঈশ্বর 1 দিবা রা ইহার চক্ষু ও ক৭ স্বরণ! 
পক্ষ-ও মাস ইহার মস্তক ও বারুম্বক্ূপ খু ইহার-বীর্য্য স্বরূপ 
তপল্যা ইহার ধৈর্ধ্যত্বরপ। এবৎ সংবৎসর ইহার গুহা উরু ও 
পাঁদন্বরূপ। ইনি স্বভ্যু যম অগ্নি কাল সংহার কর্তা কালের 'উিৎ- 

পততিষ্থান চন্দ্র আদিত্য গ্রহ নক্ষত্র বায়ু ফ্রব সপ্ডর্ধি সপ্ত ভভুরন 
গ্রক্কৃতি মহত্ত্ব অহঙ্কার ও পৃথিবীম্বরূপ | ব্রজ্গা্ি তুথ পর্যন্ত 

সমুদায় ইহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ভূমি প্রভৃতি অষ্ট প্রতি 
ও প্রক্তি ইহাতে শ্রেষ্ঠ জীব এই ভগবান মহাদেবের অংশ | ইনি 
শাখত পরমানন্দ ত্বূপ। ইনি বীতম্প্হ বাধু ব্যক্তি দিগের 
একমাত্র ক্লীতি ও উত্কুষ্ট ভার । ইনি উদ্বেগ শুন্য সনাতন ব্রহ্ম 
এবৎ.বেদ বেত দিগের উৎকৃষ্ট ধ্যান। ইনি পরাকা্ঠা শ্রেষ্ঠকলা, 
পরমা সিদ্ধি” পরমগ্নতি, শান্তি, সুখ, সন্তোষ, বেদ ও সৃতি স্বরূপ । 
যোখিগণ ইহারে প্রাপ্ত হইয়। আপনাদিগকে ক্কতার্থ বলিয়া বিবে" 
চন? করেন। ইহারে লাভ করিলে আর তাহাদ্দিগকে জন্ম 
পরিগ্রহ করিতে হয় ন7া। আজি আমি ইহার দর্শন লাভে কৃতার্থ 
হইলাম। হে দেবাদিদেব মহাদেব! বজ্তশীল ব্যক্তিরা ভুঁরি 
দক্ষিণ যজ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া যে ন্বর্গাদিলোক লাভকরে তুমি 
নেই হবর্গাদিলোক ; শান্তি যোগ জপ ও কঠোর নিয়মানুষ্ঠান" 

ক্িরত তাপদগরণ যে নক্ষত্র লোক লাভ করিনা খাঁকেন তুমি বেই 
নক্ষত্র, লোক । কশ্মত্যাগী বন্নযানীগণ যে ব্রহ্লোক প্রাপ্তহন, 

তুমি যেইত্রন্ধ লোক+ বীত-স্পুহ মুমুক্ষু ব্যক্তিরা যে মোক্ষ-লাঁভ 
করেন, ভুমি সেই মোক্ষ এবং তত্বজ্ঞান সম্পন্ন মহাস্মার যে নির্বা 

মুক্ষি-ল্লাভ. করিয়াঁথাকেন, ভুমি নেই নির্বাণ । বেদ ও পুরাণ 
শাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার গতি নির্টিষ্ট হইয়াছে । দ্ুষি এরুন্ 
হই এ পছ প্রন্ধার গতি লাভ হয়, অন্যথা এ বমুদ্বায় -লান্ের, 
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সম্ভাবনা নাই । ধা, বি ইন্দ্র, বিশ্বদেব এবং মথতধণ রানার 
মাহ্'ত্ম্য অবখত' হইতে পারেন নাই | 

মহর্ষি তস্তি এই রূপে দেবাদিদেব মহাদেবের স্ব করিয়া 
বেদ পাঠ করিলে, দেবী-পার্কাভী ও ভূগবান-ভূতনাথ তাহার গ্রাতি 
টনিক হইলেন। অনন্তর ভগবান ভবানীপতি তাহারে 
অন্বোধন করিয়া কহিলেন, “বন! আমি ভোঁখারপ্রতি পরম- 

প্রীত হইয়াছি | তুমি আমার প্রনাদ বল এক পুক্র লাভকরিবে। 

এ পুল্র বশন্বী, তেজন্বী, দিব্য-জ্ঞান-স্বমন্বিত অমর ও বেদের সুভ্র- 

কর্তী হইবে । এক্ষণে এতড্ডডিন্ন তোমার অন্য ফাহা অভিলাষ 

থাকে, ব্যক্তকর, আমি তাহ পুর্ণ করিব ।* তখন" তস্ভি কুতা- 

গুলি-পুটে কহিলেন, ভগবন. আপনার প্রতি যেন আমার অচল” 

ভক্তি থাকে । মহাত্বা তন্তি এইরূপ কহিলে ভগবান ভূতনাখ 
তথাস্ত বলিয়। অন্ুচর-থণের্ সহিত তথা! হইতে অন্তহি ত হইলেন ॥ 

হে ধণ্মরাঁজ ! মহাতা! উপমন্যু এইরূপে তস্তিরুত শিবারা” 

ধন? ও তীহাঁর বর গ্রাপ্ডির বিষয় কীর্তন করিয়া আমারে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, “কেশব ! ভগবান ভূতনাথ এইরূপে তস্তিরে 
বর প্রদান পূর্বক, দেবতা ও মহর্ষিগণ কর্তৃক সতস্তত হইয়া অন্তর 

হিতি হইলে, মহর্ষিতস্তি আমার আশ্রমে আগমন পূর্বক আমার 

নিকট এ যমুদায় ব্ৃতাস্ত কীর্তন করিয়া পুর্বে লোক পিতার্মছ 
ব্রহ্মা দেবগথের নিকট মহাদেবের যে দশ সহত্র নাম কীর্তন 

করিক্লাছিলেন,এবং শ্বান্ত্রে উহার যে এক সহজ নাম কীতিত আছে, 
ত্লমুদায় কীর্তন করিলেন । এক্ষণে আমি তোমার নিক্ষট সেই 
তস্তি-কীর্ডিত্নাম সমুদ্ধায়ের মধ্যে কতকগুলি নাষ কীর্তন করি”, 
তেছি জবণ কর! 
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বান্ুদেব কহিলেম,' “হে ধ্মরাজ ! অনন্তর অহাত্া উপয়ন্থা 

কামার নিকট মহাদেবের নাম সমুদ্রায় কীর্তন করিতে বাস্না 
করিয়া আমারে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, “বাসুদেব! তি 
ভগবান ভূতনাথের প্রধানভক্ত। অতএব এক্ষণে আমি তোমার 
নমক্ষে বেদ-বেদাঙ্গ-নিদ্দিউ মহর্ষিতত্তি ও তত্ব অন্যান্য সাধু" 
গ্রণ কর্তৃক কথিত সর্ধার্মাধক জগদিখ্যাত কতক গুলি নামছার! 
রুতাঙজলি-পুটে সেই স্তবার্থ, সর্ধভূত-হিতিষি ভ্িলোক বিখ্যাত 
ননাতন, পরম-্রক্ষ-ন্বরূপ মহেম্বরকে স্ব করিব, তুমি অবহিত- 
চিত্তে শ্রবণ কর। লোকে অনিমাদিধশ্ব্যয বংযুক্ত হইয়াও শত 
বৎসরে বিস্তারিত রূপে সেই দেবদেবের মাহাত্ম্য কীর্ভনে সমর্থ 
হয় না'। যখন দেবগণ মহাদেবের আদি, অস্ত, ও মধ্য অবগ্থত 
হইতে পারেন না, তখন অন্য কোন ব্যক্তি বিজ্তারিতরূপে তাহার 
মহিমাকীর্ভনে বমর্থ হইবে? আমি তীহার প্রসাদ কলে, যাধ্যা- 
সুলারে ভাহার নাম বীর্ভন করিব। তিনি অনুজ্] প্রদান না 
করিলে, কেহই তাহার স্ব করিত্বে সমর্থ হয় না । তিনি যখন 
আমারে অনুজ্ঞা গ্ীদান করেন, আমি তখনই তাহার স্ব করিয়। 
থাকি) পুৰেরে কমলযোনি-তরঙ্া, অনাদিনিধন জগতের আদি- 
কারণ, বিশ্বরূপাঁ, বরদাতা মহেশ্বরের যে দশসহজ্ম নাম কীর্তন 
করিয়াছিজেন; আমি ভার মধ্যে উত্রুষ্টতর অঙ্্োস্বর সহজ 
নাম লাংঞহ করিয়াছি ! স্ব যেমন দধির, লুবর্ণ যেমন পর্বতের, 

মধুকেমন' পুষ্পের' ও. মণ্ড যমন স্বতের সারভৃত শুদ্রপ এই হি 

। আঅস্টোতির সহজনাম ব্রন্ধোক্র দশরহ নাষের, বারন্বরূপ | 
নকল: নাম মন্ত্র সহকারে শ্রবণ'ও ধারণ করা কর্তবা ।-& 
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নাম সমুদয় মঙ্গলজনক, তুষ্টিকর, বিদ্বনাশক, ও পরম-পবি- 
ত্রত সম্পাদক 1 শ্রদ্ধা-যুক্ত-ভক্তকেই উহ] প্রদান কর কর্তরা। 

অজিতেজ্্িয় শ্রদ্ধাবিহীন নাস্তিককে প্রদান কর কদাপি 

বিধেয় নহে উহা অনুত্বম-্ধ্যান” যোগধ্যেয় বন্ত, জপা আস্ত 
জ্ঞান ও নিগৃঢ বলিয়। নির্দিষ্ট হঈয়াথাকে 1 মানবগণ অনন্ধ 
কালেও এ পাপনাশন যজ্ঞাদি-ফল-এাদ, মক্গলময়, পরমানন্দ-স্বরূপ, 
নাম সকল পরিজ্ঞাত হইলে, পরমস্গতি লাভ করিতে পারে । 

পূর্বে সর্ফলোক পিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় দিব্যস্তবের মধ্যে & নাম 

সমুদায়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন, মেই অবধি ভগ" 
বান মহাঁদেবের এই দেব*পুজিত উতকৃষ্ট*স্তব স্বরাজ নাষে 

জগাতীতলে বিখ্যাত হইয়াছে | প্রথমে এ স্তব ব্রন্ধলোক হইতে 

্র্গলোকে আনীত হয়, ততপরে মহাত্মা! তস্তি উহা প্রাণ্ড হইয়! 

বর্গ হইতে ভুলোকে নমানীত ও প্রচারিত করেন। এই নিমিত্ত 
উহা তস্তিরূত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে ভূতভাবন ভগবান 
বেদ-প্রতিপাদ্যত্রক্ষ, যিনি 'অর্সশ্রেষ্ঠ তেজন্বী, পবিত্র ছ্যুতিমান, 

প্রশান্ত জিতেক্তরিয় বুদ্ধিমান, ধিনি দেবতাদিগেরও দেবতা, খষি- 
দিগেরও খষি, শ্রেষ্ঠযজ্ঞ, উতর কল্যান, ব্রক্মাদির ধ্যেয়,.ও 
কারণের কারণ স্বরূপ এবং যাহা হইতে লোক লমুদায়ের বারং- 
বার ৃষ্টি ও সংহার হইয়া! থাকে, আমি এক্ষণে যেই দেষস 
তার অষ্টোত্তর সহআ মাম কীর্তন করিত্তেছি। উহার প্রভাবে 
অনায়াসে অভীঙ্ ফল লাভ করিতে পারিবেশ৷ অতি বিস্তৃত বলিল 
মহ]্দেবের অষ্টোতুর সহঅনাম উঠাইলাম না, শান্তি, পর্ষের 

১৭শ অধ্যায়ে ডরষ্টবা। রর 

“হে বাসুদেব ! এই আঁমি ভৃতভাবন, ভগবান মহাঁদেবের নহঙ্র-: 
নাম উচ্চারণ পুর্নৃক তক্তিভাবেন্ঠাহারে, স্তব করিলাম । : ব্রহ্মা্ি 
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রর কা, ও মহরষিগণ গর বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত- হঈতে পা- 
নরেন, না ভারে স্তব দ্বারা, পরিতুষ্ট কর! কাহারও গাধা নে! 
আমি নেই জগরদীশ্বরের অনুমতিক্রমে ভক্তিপূর্বক ভীহার স্ব 
করিলাম। যেব্যক্তি পবিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই পুষ্টিব্ধীন 
মহজনাম উচ্চারণ পুর্ক ভগবান ভবানীপতির স্ব করে,.লে 
ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরত্রন্ষমে লীন হন। দেবতা মহবিশ্ণ এই রূপে দেই 
দেবদেবের শব করিয়া থাকেন? সোক্ষপ্রদ ভূতভাবন-ভগবান 
শুলপাণি জিতেন্দরিয় যহাত্রাগণ কর্তৃক সংস্তত হইলে পরম-পরিতুষ্ট 
হন. আন্তিক, শ্রদ্ধান্িত অভ্ভুল-তেজ;-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্কিরা কি 
শয়ন, কি জাগরণ, কি প্রস্থান, কি উপবেশন, কি উন্মেষণ, কি 
নিমেষ পরিত্যাগ, সকল নময়েই ভক্তিপূর্বক কায়মনোবাক্যে মেই 
সনাতন দেবাদিদেবের স্ব, তাহার মাহাত্ম্যশ্রবণ ও অন্যের নিকট 
উহা কীর্তন. করিয়া ভূষ্টিলাভ করেন | মনুষ্য অসংখ্য জনন সংসার 
মধ্যে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ পূর্বক পাপ বিহীন হইতে পারিলে, 
পরিশেষে শিবভক্তি লাভ করিয়! ক্রমে ক্রমে সেই অর্ককারণ রনা- 
ঘন শশিশেখরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে । দেব" 
লে]ক ও মনুষ্য লোক প্রভৃতি শমুদায় লোকের এইরূপ নির্দোষ 
পবিত্র একাস্তিক শিবতক্তি নিতান্ত ছুলভ বলিয়া পরিগণিত হয় | 
ভুতভাবন ভগ্গবান পিনাকপাণি প্রশ্ন হইলেই মানবগণ তাহার 
ভক্তিপরায়ণ হইয়! পরম নিদ্ধি লাভ করিতে পারে । বাহার 

_একান্ত-ভক্কিপরায়ণ হইয়। 'মহেশ্বরের শরণাপন্ন হন, দীন-বৎসশ্ল 
ভগ্বাঁন*ভবানীপতি ভীহাদিগরকে নিশ্চয়ই সংসার পাশ হইচুত 

| বিমু্ত করেন দেবদেব মহাদেব ব্যতীত আর কোনও: দেবতা" . 
“রই সন্ুযাকে-নংসার হইতে বিধুকত করিবার ক্ষমতৃ! নাই। ইন্্াদি' . 
. দেবার কেবল, ্বর্ীবেশয।-প্রেরণ, প্রভৃতি অকার্ধ্যদবারা মানবগণের. 
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তপো'বল বিনষ্ট করিয়া থাকে 1 পুর্বে বর্বলোক পিতামহ ভগ" 
বাল ব্রঙ্ধা মহাত্সা মহাদেবের নিকট এই স্তব কীর্তন করেন | 
বাহার ভগবান শঙ্করের প্রতি একাস্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়৷ তাহার 

প্রক্ক সর্বপাপনাশন ন্বর্ঁধোগ, মোক্ষগ্রদ, পরম-পবিত্র- ভবপাঠ 
করেন, তাহারা নিশ্চয়ই সাংখ্যষোগোক্ত-পরমগতি লাভিকরিতে 

নমর্থ হন 1 শিবভক্তি*পরায়ণ-মহা ত্বার ভূতভাবন ভগবান দেব- 
দেবের নিকট এক বতনর এই স্তবপাঠ করিলে অভীষ্টফললাঁভ 
করিতে পারেন 1 পুর্কে ভগবান ব্রন্মা আপনার এই পরম রহস্য 

পবিভ্রস্তব ইন্দ্রকে, তৎপর ইন্দ্র ম্ৃত্যুরে বৈবন্বত মনু নারারণকে, 

নারায়ণ যমকে, যম নাচিকেয়রে এবং নাচিকের মাকতেয়ক্ে 

প্রদান করিয়াছিলেন । পরিশেষে মহাত্মা মার্কগডেয় আমারে 

ইহা প্রদান করিয়াছেন । এক্ষণে আমি এই আরুর্কদ্ধিকর বেদ- 
সম্মত-পবিভ্র স্তব তোমারে প্রদান করিতেছি | দানবঃ বঙ্গ, রাঁক্ষন 

পিশাচ, গুহাক ও ভুজগগণ কদাচ ইহার বিদ্ধ করিতে সমর্থ হন 
না । যে ব্তক্তি ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রির় ও পবিত্র হইয়া! একবৎসর 

এই বিশুদ্ব-স্তব পাঠ করেন, তাহার অশ্বমেধ-যজ্ছের ফললাভ হর 

নন্দেহ নাই। 

এ পর্বের 

অষ্টাদশ অধ্যায় | 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জস্মেজয় ! ভগবান বাঁলুদেব 'এই- 

রূপে উপমন্ু কীর্তিত মহাদেবের সহত্রনাম কীর্তন করিলেপর 
ভ্রমনের সমীপশ্থ অন্যান্য মহাত্সারা যুধিষিরের নিকট সহাদেধের 
“মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন । মহর্থি' কৃষপৈপায়ন কছি- 
লেন ধর্্মরাজ ! তুমি এই অহত্ত নামনপাঠ কর, তাছাহইলে তৌ- 
মার মঙ্গল হইবে । আমি পূর্ধে জলাভার্থ দ্র পর্কতে ঘোঁর- 

৯ 
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তর তপোনুঠান পূর্বক এই স্ব পাঠ করিয়াছিলাম। ইহার 
প্রভাবে আমার অভীষ্ট ফল লাভ হইয়াছিল। অতএব এই স্ব 
পাঠ করিলে-তুমিও অভীষ্ট ফললাভে মমর্থ হইবে ।” দেবপুক্ষিত 
সাঙ্থাতত্বজ্ঞ মহাত্রাকপিল কহিলেন ধর্মরাজ ! আমি ভক্তিমহকারে 
জন্ম জন্ম মহাদেবকে আরাধন। করাতে তিনি আমারগুতি পরম 

পরিতুষ্ট হয়া 'আমারে মংার বন্ধন নাখক জ্ঞান গুদান করি- 
য়াছেন | 

ইঞ্ছের প্রিয়সখা! আনম্বায়ন নাষে বিখ্যাত চারুশীর্ষ কহিলেন, 

ধর্মরাজ ! আমি গোঁকণতীর্ঘে একশত বত্মর তপোনুষ্ঠান পূর্বক 
মহাদেবের বর ঠভাবে লক্ষ বৎসর জীবী জরাদুঃখবিহীন ধন্মজ্ঞান" 

যুক্ত দমগুণান্বিত অযোনি সস্ভুত একশত পুক্র লাভ করিয়াছি 1” 

মহর্ধি বাল্মীকি কহিলেন ধর্মরাজ ! পুর্বে বাগ্রিক মুনিগণের 

সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাহারা আমাকে ব্রন 
বলিয়া নির্দেশ করিলে আমি সেই পাপ 'মোচনার্থ ভগবান ভূত- 
নাথের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম । তিনি আমার প্রতি প্রমর হইয়। 

আমারে বেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়া, তোমার অসাধারণ বশোঁ- 
লাভ'হইবে বলিয়া! বর প্রদান করিয়াছেন। 

প্রদীপ্ত গ্রভাকর সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর মহর্ষি জামদপ্রয কহি" 

লেট ধর্মরাজ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাভৃগণকে বধ করিয়া নিতান্ত 
কাতরভাষে মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া! সহস্র নাম উচ্চারণপুর্রক 
ভাহার স্তব করিয়াছিলাম। তিনি আমার স্তবে পরম পরিতু 
হইয়া আমারে পরশু ও নানাবিধ দিব্যান্তর পরদান পুব্ধক কহিলেন্র, 
“বন! তোমার পাপের লেশমাত্র থাকিবে না | তুমি অজেয়, 
অজর, ও অমর হইবে। আমি তাহারই প্রধাদবলে বিবিধ-দিব্যান্ত 
অদ্দেয়ত, অঙ্গরত্ব ও.অমরহ লাভ করিয়াছি। 
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“মহধি বিশ্বামিত্র' কহিলেন, “ধর্্মরাজ ! আহি পুর্বে ক্ষত্রিয় 
ছিলাম, কেবল সেই ভগবান ভূতনাথের প্রসাদ বলে আমার এই 
দুল ভ-ত্রাঙ্গণ্য লাভ হইয়াছে! | 

' অসিত দেবল কহিলেন, “ধর্মরাজ ! পুর্ব দেবরাজ ইন্দ্রের 
শাপ-প্রভাবে আমার ধর্ম সমুদায় নষ্ট হইয়াছিল।, ভগবান 

'ভূতপতি প্রন্ন হইয়া আমারে সেই ধর্ম, যশ ও দীর্ঘায়ু প্রদান 
করিয্লাছেন। 

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়নখ। ব্বহম্পতি তুল্য মহর্ধি-পৃতক্মমদ' কহি- 
লেন? “মহারাজ ! পুর্বে ইন্দ্রের গহস্র বর্ষ ব্যাপী যজ্ঞ আরস্ত 
হইলে আমি সেই যজ্ঞে সামবেদ পাঠ করিতে ছিলাম । এ সময় 
চাক্ষুষ মনুর পুত্র ভগবান বরিষ্ঠ আমারে কহিলেন, কোমার এ 
সামবেদ পাঠ সম্যক্রপ হইতেছে না! ॥। এইরূপ অবজ্ব-জনক 

পাঠ পরিত্যাগ পুর্ক বিবেচন! করিয়। প্রাঠ করা তোমার অবশ্য 
কর্তব্য; যজ্ঞ দূষিত কর1 কখনই উচিতনহে । এই কথা কহিয়া 

তিনি রোষা-বিই চিতে আমারে শাপ প্রদান পূর্বক পুনরায় কহি- 
প্লেন, “রে মূঢ় ! তুমি জল-বারু-বিহীন . ্বগাদি পশ্খ“বিরর্জিত 

মিংহ ও রুরু প্রভৃতি হিৎঅ জন্ত-নমাকী৭” অবভ্ভীর-পাদপাকুল 
কাস্তার মধ্যে হিং স্ৃগ হইয়া অতিকষ্টে একাদশ সহত্র অই্শত 
বতৎমর অবস্থান করিবে |” ভগবান বরিউ এই কথা কহিবার্ষাতর 

'আমি সৃগরূপী হইলাম, অনস্তর আমি শ্বীয় দুর্দশা অপনোদনের 
নিমিত্ত ভগবান ভবানীপতির শরণাপর হইলে, তিনি আমারে 
রুহিলেন, বয়ন ! তুমি অজর, অমর ও পরমনুখী হইকে; ইন্দ্রের 
নহিভ তোমার বখ্য সমান থাকিবে । এবং তোমাদের উভয়ের. 
যক্ত পরিবন্ধিত হইবে । হে ধর্মমনন্দন ! ভগবান ভুতভাবন এই: 
বূপে সকর্শের প্রতি অনুগ্রহ. গুকাশ, করিয়খথাকেন। তিনি 
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| জু খের বিধাতা, ধারণ করত ও কার়মগো-বাক্যের, গ্গোচর 1 
 জ্াহার পাদ বলে আমার তুল্য পণ্ডিত আর কেহই নাঁই। 

এসময় মহামতি বাসুদেব পুনরায় বুধিষ্টিরকে সম্বোধন করি! 
ফহিলেন, “ধর্ঘরাজ ! আমি ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া মহা- 
ফ্বেবকে পরিতুষ্ট করাতে, তিনি আমার প্রতি প্রননন হইয়? কহিয়।” 
ছেন, 'বতন+ তুমি অর্থ অপেক্ষা লোকের প্রিয়, বুদ্ধে অপর1- 
জিত ও অনল-তুল্য ত্বেজন্বীহইবে । আমি পুর্ঝাবভারে মনিমন্থ 
পর্বতে বহছুমহজ বখনর এ দেবদেবের আরাধন। করিয়াছিলাম, 
পরিশেষে তিনি আমার ভক্তিরভাবে পরম পরিভুষ্ট হইয়া একদা 
আমাকে আত্বীপ্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, বন! তুমি অভিলষিত 
বর প্রার্থনা কর। তখন আযি কহিলাম, “ভগবন.! যদি আপনি 
আমার প্রতি গ্রালন্ন হইয়। থাকেন তবে আমারে এই বর প্রদান 
করুন,,যেন অনন্তকাল আপনার প্রতি অচল ভক্তি থাকে । আমি 
এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, তিনি “তথাস্ত' বলিয়া যেইস্থানেই 
অন্তহিতি হইলেন | * 

_ ঠ্জগীমব্য কহিলেন, ধর্ম্মরাঙ্গ ! পুৰেরে ভগবান ভূতপতি ছুঁয়ং 
বারাণসীতে পরম বত্বু সহকারে, আমারে অনুবন্ধান পূর্বক অণি+ 

মাদি অস্ত এই্বরধ্য গুদান করিয়াছিলেন । 
“ 'গর্গ কহিলেন, “' ধর্মরাজ ! পুর্বে দেবাদিদেব মহাদের 
আোতত্বতী মরন্বত্তীর তীরে আমার মনোষজ্ঞগ্বারা পরম পরিতুষ্ট 
হুইয়। "আমার অত্যাশ্ত্ধ্য চতুঃষটি কলাজান বহর ব্রন্মজ-পুজ্র 

 এরদান করিয়াছিলেন । তাহার প্রাসাদে আমার ও "আমার ্ 
গণের 'দশলক্ষ বৎসর পরমাযু | যুইয়াছে ।" | 

_ পরাশর কহিলেন, “ধর্ম ! পুর্বে আমি অহেম্বরকে রর ৃ 
করিয়া এইরূপ চিন্ত। করিয়াছিবাম যেঙ্ঠাহার: অনুগ্রহে. আমার 
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পক গহাধোশখী মহাতপা, মহাতেজা, মহাঁষশ, বেদের ব্রিভাগ- 
কর্তাঃ ত্রচ্ম-নিষ্ঠঃ দয়ার্্ম্বভাব পরম-সুপর্ডিত পুজ উৎপন্ন হউক $ 
আমি এইরপ চিন্তা! করিলে, নেই ত্রিলোকীনাথ আমার অভিপ্রান্ন 
অবগত হইয়া আমার সমক্ষে আগমন পূর্বাক কহিলেন, “বৎস! 
তুমি আমার প্রসাদে অবশ্যই অভিঙল্াধানুরূপ পুন্ত্র লাভ করিবে? 
তোমার এ আত্মা বেদবেত্ব, ইতিহন রচরিতা, জগতের হিত” 

কর,কুরুবংশধর ও দাবর্ণিমন্বম্তরে সগ্তর্ষি মধ্যে পরিগণিত হইবে $ 
তাহার সহিত সুররাজের যারপরনাই বন্ধুত্ব জন্মিবে, এবং সে 
আযার প্রভাবে জরাবিহীন হইয়। চিরকাল জীবিত থাকিবে ॥ 
ভগবান ভূতনাথ আমারে এইরূপ কহিয়া। তথা হইতৈ অস্কহিতি 
হইলেন । 

মাগব্য কহিলের, “মহারাজ ! আমি পুরে থা চৌর্যযাপ১ 
রাধে শুলে আরোপিত হইয়া ভক্তিভাবে ভগবান, ভূতনাধ্র সব 
করিয়াছিলাম। তিনি আমার সেই স্কতি বাদ শ্রবণে পরম 
পরিতুষ্ট হইয়া আমারে অবসুপ্াদর্শন পুর্বাক কহিলেন * ভুমি আঁ” 

মার অনুকম্পাঁয় অবিলম্বে শূল হইতে মুক্ত হইয়া অর্কদ বৎসর 
জীবিত থাকিবে । তোমার দেহ হইতে শুল জনিত বেদনা তি” 
রোহিত হুইয়? যাইবে । কিমানমিক কি ৈঠিক কৌনরূপ পী- 
ডাই তোমারে আক্রমথ করিতে পারিবে না! তোমার এরই 

দেহ সতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই নিষিভত এই জীবলোকে 

তোমার তুল্য শ্রেষ্ঠ আর কেহই বিদ্যমান থাকিবে না! তোম্র 
জঙ্গ সার্থক হইবে । ভুমি নিক্ষ্টকে সমুদয়তীর্ঘ পর্য্যটন ও দেহাক্ে 
অক্ষয় হ্বর্গ ভোগ করিবে । বৃষবাহন ভগবান মহেস্বর আমারে" 
গুই কখ! কহিক্ন] সেই স্থান হইতে অন্তহিতি হইলেন । 

বালক কহিলেন, “ধর্ম রাজ ! পুরে আমি হি বিশ্বামিত্রের 



রে চা হি নি রি 

১ হ 
রি ॥ হ 4 পল 

ী 

রি 

] 

রি ছ 

৮ ৭ 
রঙ রঙ £ নি 

নি রশ 

দক অধায়ন করিতে খিয়াছিলাম 4 পাঠ লমাগ্ত হইলে আমি 
মহর্ষি কর্তৃক অনুজ্ঞত হই পিতৃ দর্শনার্থ আগমন করিঙ্গাম ! 
এ ষময় আমার পিতা পরলোক প্রাঞ্ড হইয়াছিলেন। জননী আঁ 
মাকে দর্শন করিয়া পুর্বাপেক্ষা সমধিক দুঃখিত হইক়। রোদম ক- 
রিতে করিত কিলেন“ বৎস! ভুমি নিতান্ত বালক অদ্যাপি 
তোমার পাঠ সমাপ্তি হয় নাই বলিয়। তোমার পিতা। এক্ষণে 
তোমার সহিত যাক্ষাৎ করিবেন না। জননী এই কথা কহিলে 
আমি পিতু দর্শনে নিতান্ত হতাশ হইয়! একান্ত মনে মহাদেবের 
আরাধনা করিতে লাগিলাম। ভগবান, ভূতনাথ আমার ভক্তি 
দর্শনে অর্িরাৎ গ্রধন্নচিত্তে আমার সমীপে উপস্থিত হইয়। কহি- 
লেন, বৎস! তুমি ও তোমার পিত। মাতা তোমর! সকলেই 
অমর হইবে | তুষি গুহে গমন করিলেই ভোমার পিতার সহিত 
মাক্সণৎ হইবে। 

. ভগবানভূতভাবন আমারে এই কথা কহিয়া গুছে গমনকরিতে 

“অনুজ্ঞা করিলে, আমি স্বীয় ভরনে দমুপস্থিত হইয়া দেখিলাম, 
পিতা বজ্ঞান্তে আচমন ' করিয়া, যজ্ঞকার্ঠ কুশ ও ফল গ্রহণ পুর্বাক 
গ্ঁহু হইতে বহিগ্গত হইতেছেন। তীহারে দেখিবামাত্র আমি 
ভাহার চরণে নিপতিত হইলাম ! তখন তিনি অবিলক্ষে গেই 
ধজীয় সামত্রী সমুদয় পরিত্যাগ পুর্কক আমার মন্তকাক্রান করিয়। 
বাম্পাকুল-লোচনে কহিলেন, “বৎস! আঙ্ছি জামার পরম সৌ- 
ভাগ যে"তামাকে কতবিদ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাখমন করিতে 
'দেখিলাম। 

১ইশম্পার়ন কছিলেন, মহারাজ ! বর্দপরায়ণ মহাত্মা যুধি-. 
পির মহর্ষিদিগের মুখে: ভূতভাবন ভঙ্গবান মহাদেবের এইরূপ. 
রখ রং মাহাযায আরণ করিয়ানিতন্ত রিশ্ময়াগর হইলেন । ..তখন 
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ভথ্ববান বানুদেব তাহারে সস্বোধন করিয়া! কহিলেম ““খম্মুরাজ 
পূর্বে প্রচণ্ড সুর্ধোর ন্যাদ্ তেজঃ সম্পন্ন মহা উপমন্থা আমারে, 

কহিয়াছিলেন, যাহারা নিরন্তর রজঃ ও তমোগুণ-সন্পন্ন হইয়া! 

অগুন্ভ' কার্ধাঘারা! আপনাদি্কে রর করে, তাহারা কখনই 

দেবদের মহাদেবকে লাভ করিতে পারে ন1। ্ 

খকাস্ত-ভক্তিপরায়ণ বিশুদ্ধাত্বা ব্রাহ্মণগণই তাহারে লাস 

করিয়া থাকেন। যেব্যক্তি নিরন্তর ভূত্ভভাবন ভগবান ভবানী” 
পতির প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া কাল হরণ করে, তাহারে 
ঘোথ বল সম্পন্ন অরণ্য-বাঁনী মুনি বলিয়া নির্দেশ করা যাইন্ছে 
পারে) মহাত্বা মহেশ্বর প্রসন্ন হইলে অনায়াখেই ব্র্দত্ব, কেশ" 

বন্ধ, ইন্দ্রন্ব ও ভ্রেলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিতে পারেন ॥ 

বাহার ইহ লোকে মনে মনেও ভগবান, শুলপানির শরণাপন্ন 

হন, তীাহার। বর্ব পাপ বিযুক্ত হইয়া চরমে দেবগণের সৃহিত 

বাম করিয়া থাকেন। লোক গৃহ-তড়াগাদির উচ্ছেদ ও লোক 

নমুদায়ের প্রাণ সংহার করিয়াও দেবদেব বিরূপাক্ষের অঙ্গন! 

করিট্লে, তাহারে পাপে লিগ হইতে হয় না। 

সুলক্ষণ-বিহীন পাপাত্ারাও ভগবান শঙ্করের উপালন। করিলে 
সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। কীট, পক্ষী পতঙ্গ, 
প্রভৃতি প্লানিগণও ভূতভাবন ভবানীপতির শরণাপন্ন হইলে অকু-” 

তোভয়ে, সর্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয়। যাহারা ইহলোকে 

ভগবান, 'ভূতনাথের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহার] নি", 
শ্চ মুই নংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন । 

* মহাত্মা বাসুদেব ধর্মরাজ যুধিষ্টিরকে এইরূপ উপমন্ুর বাকা কী- 
টে করিয়। পুনর্ধার তাহারে সম্বোধন পর্বক কহিলেন, মহারাজ |: 

'আদিতা, চন্দ্র, অনিল, .অবল, আকা, ভূমিঃ সঙ্গিল বলুগণ বিশ্ব" 
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জেবা, ধাতা, অর্যামা শুক বৃহস্পতি প্রভৃতি সর্বোত্রুষ্ট সমূদায় 
পরীর্ঘই যেই ভূত ভাঁবন সনাতন মহেম্বর হইতে বমুস্ভুতহইয়াছ্ছে 1 

তত্বদশী মহাজার] নিরন্তর তাহার লুক্ষতত্ব পর্যালোচনা করিয়া 

থাকেন। আমি মৌক্ষ লাভের নিমিত্ত সনাতন পরমেশ্বরের 'সেই 
পবিত্র ত্বকে নমস্কার করিতেছি! মেই ভগবান, দেবাফিদেব 

আমার ভষে সন্ত হইয়া আমারে অভীই ফল প্রদান করুন? যে 
ব্যক্তি জিতেক্্রিয় ঘোগশীল ও পবিভ্রহইয়৷ এই পবিভ্রস্তব একমান 

নিয়ত পাঠকরেন তাহার নিশ্চয়ই অশ্বমেধ কল লাভ হয়। এই. 

বিশুদ্ধ স্তব পাঠ করিলে ব্রাঙ্মণের সমস্ত বেদার্থ জ্ঞান ক্ষত্বিয়ের 
পৃথিবীজয় বশ্যের অর্থ ও নিপুণত! এবং শৃদ্রের সুখ ও সঙ্গাতি 

লাভ হইয়া থাকে | যেমহাত্সারা এই সব্দদোষ বিনাশন পবিত্র 

স্তব পাঠ করিয়! ভগবান, দেবদেবের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ 
হন তাহার! আপনাদিতগর রোমকুপ পরিমিতি বহুসংখ্যক বৎসর 
গবর্গে বাম করিতে পারেন । 

এইষে মহাভারতের অন্তর্গত, ধার্শিক শ্রেষ্ঠ ভীম্মদেব, ভগ- 
বান বাসুদেব, ও মহর্ষি পরাশর, মহর্ষি বান, মহর্ষি কাঁপল, 
হর্ষি বিশ্বামিত্র, মহর্ষি আনম্বায়ন, মহর্ষি বাঙ্গীকি, মহর্ষি জামদগ্ন, 

মহর্ষি গৃত্সমদ, মহর্ষি জৈগীষপ্য, মহধি গর্গ, মহর্ষি মাওব্য, 
"মহর্ষি গালব, মহর্ষি অনিতদেবল প্রভৃতি মহাত্সা গণের বে 
জবানবন্দী রহিয়াছে ইহার উপর নক্ফেহের কোন কারণ থাকিত। 
বদি পৃথিবীতে খকারেশ্বর, ডু ভুবেশ্বর, পরাপরেশ্বর, চতুর্কোছে- 
স্বর, মহামাদেশ্থর অমরেশ্বর, সহআক্ষেশ্বর, পিতামহেস্বর, '€সা- 

মেস্বর, মঙ্গলেশ্বর, বুধেশ্বর, *রৃহস্পতীশ্বর, শুক্রেশ্বর, শনৈশ্চরেশ্বর 
 বরদণেশ্বর, কুবেরেশ্বর, ভগবান বিষুঃর তপন্যার বিষুঃর পরমারাধ্য 
হরেন, কাঠের, শদাকীরশবর, কেদারেস্র, যােশ্বর, বিবেশর ' 
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মহান্ীর আরাধ্য ম্হালক্্ীশ্বর, বিশু বাহন গরুড়ের আরাধ্য 
গরুড়েশ্বর নামে গ্যোতিলিক্ষ শিবগুলি বদি মহামহাতীর্ঘরপে, 
পৃথিবীতে বিদ্যমান লা থাকিত বিঞ্ুর তপন্যার চিহ্ন কাশীর- 
চক্ষতীর্থ মনিকণিক! যদি বিদ্যমান 'না থাকিত, ুর্বাসারপ শিব 
হইতে বিষুঃ যে স্থানে বর গ্রহণ করিয়াছেন মেই স্থানের .নাস 
বরদানত্ীর্ঘ উহ! তীর্থরূপে যদি বিদ্যমান না থাকিত বিলবক্ষের 
উৎপত্তিগত নাম বদি শ্রীফলবক্ষ না হইত বেদে শিব ন্ময় কর্তা” 
রূপে স্ভত ও নমন্কৃত, বেদোক্ত মন্ধ্যার মন্ত্রে ব্রন্ধা বিজুর উর্ধে 

ললাটে ধোয় না হইতেন যদি বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে বিশ্বরূপ পর- 
বন্ধ বলিয়া সতত ও সর্বনমন্কত না হইতেন বেদে যদ্দি শিবের নাম 
ভব, তার, ত্র্য্বক' বিশ্বরূপ বির্ূপাক্ষ পরব্রন্ম ইত্যাদি না হইভ, 
যদি বিষ্র পরমপদ বিদ্যমান না থাকিত। পি 

এই সমস্ত বেদমূলক অকাট্য প্রমাণ ও যুক্িদ্বারা অতর্কিত ও 
নিঃসংশয়িত রূপে অবধারিত হইয়! রহিয়াছে, ভগবান বিষ খিব-. 
ভক্ত শৈব, শিব উপাস্য পররব্রক্ম, বিষণ তাহার উপাসক পরমভক্ত 
এই অবস্থায় টৈফ্বগ্রস্থের লিখিত বেদবিরুদ্ধ অর্থাৎ শিব যে বিবু 
ভক্ত বৈষব ইত্যাদি'**কাল্লনিকরচনা! অধ্যয়নে শ্রবণে গানে 
কীর্ডনে মহাপাতক ষে তাহার আর সন্দেহ নাই ইহাই বেদমূলক 
তত্ব ও বেদমূলক স্থির 'মীমাংলা । 

নং ৯, 



.. তৃতীর অধ্যায় ।. 
অধম পরিচ্ছেদ । ঃ 

এ প্রীমন্ভাগবন্তে ও বৈধণবদিগের অন্যান্য গ্রন্থে আদ পাই 
বর্তমান লময়ে গানে কীর্ভনে শিবকে গঠন করিতেছে বিষুদঠাকু- 

রের দাসান্মদান ভক্তানুভক্ত বূপে, কীর্ভনে হরপার্কতীর '্াতিমৃসত 
রচন। করিয়। বিঝুঠাকুরের পায় দণ্ুবৎ প্রণাম ও হরপার্বতীকে 
বিঞ্ুর দালদানী বলিয়া গান ও স্তুতি পাঠ করাইয়া ছাড়িয়া 
দেওয়া হয় ইহাই হইতেছে বর্তমান সময়ের ধর্দ্টোপারনা এ অভি- 
নয়ে মার্কগডেয়ের প্রতি বিষ্ণুর উপদেশ আছে যে হেমার্কণেয় ৃ 
পরমার বদ্ধির ক্ষমতা মহাদেবের, অতএব তুমি তীহাঁর নিকট 
যাও ইত্যাদি । 

. জীমন্ভাগবতের গর ক্ষন গ্রন্থকার দক্ষষজ্ঞের যে কাহিনী 
আনিয়াছেন তাহাতে দক্ষকর্তৃক শিবনিন্দায় বিপদ্ ঘটিবে আশ- 
কার ত্রন্ধা ও বিষ্কে এ যজ্ধে অনুপ্বস্থিত রাখিয়াছেন তৎপর 
বীরদদ্র ভৈরব কর্তৃক দক্ষের প্রাণদণ্ড হইলে এবং গ্রহার যাডনা- 
ভিভূত  দেবতাও ব্রান্ষণগণ পলায়মপর সইছে পজাপৃতি রুস্ব! 
দেবখণসহ মহাদেবের সাক্ষাতে উপস্থিত হই “দক্ষের প্রাণদান 

ধ্ আহত অর্ধাৎ উৎপাটিত নেত্র ভগ্ন ও বাকিদি্কে নেত্র ও 
নও. প্রদান রুরিয়। সুস্থ করিলেন কিন্তু শিবনিন্দাজনিত অপরাধে 
নিজের পরিবর্তে দক্ষ পাইলেন ছাগলের মুখ । 

(ঃপুরমাহ বি করিবার স্বতব্যক্তিকে পুনজ্ীবিত. করিবার 
৩১ টদকে চক্ষু, 4হীনকে ঈ দণ্ড প্রদান করিবার ক্ষমতা, বদি মহা” 

দেবের ভিন অস্ত কোনও দেবতার নাই ইহা ঠিক হইল.তবে আর 
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কোন্ ক্ষমতার চিনি সর্বশকিমান 'হর ও র্বশকিস্বরণিনী 
পার্বতী দাসদাসীএবিষুকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও ভাহার বস্তি 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন ? বুঝিতে পারিলাম না। "অতএব 
জিজ্ঞানাকরি বেদোক্ত অদ্ধ্যার মন্ত্রে উপাসকের শ্বদেহে'ললাটে 
স্থান শিবের ন! বিধুগঃরর ? হৃদয়ে স্থান বিষুঃর না! শিবের ? শিবের 
পদতলে বিঞু না বিষ্ুর পদতলে শিক? দান থাকেন পদতলে না 
ঠাকুর থাকেন পদতলে ? | 

বেদোক্ত সন্ধ্যার মন্ত্রে যিনি খাতংৎ সভ্যং পরত করন রিশ্বরণ 
তাহার নাম বিরূপাক্ষ এই বিরূপাক্ষ নাম শিবের না বিধুঃর £ 
ধিনি সেই পরব্রচ্ম তিনি দান ন1 ধিনি তাঁহানন' ভিনিপ্দাস ? 

ষিনি বিশ্বরূপ বেদে তার দিগ্বান না! পীতবান? দিগ্বাস 

শিবের না বিষুতর ? দিগন্বর শিব না বিধুঃ2 যিনি বিশ্বরূপ. 
তিনি দাস না বিনি তাহা নন তিনি দালু ?--বেদোক্ত সন্ধ্যার-. 
মন্ত্রে স্ভত ও সর্ধনমন্কত শিব না বিষুঃ ? যিনিস্তত ও সর্ধ নম- 
স্কত তিনি দাস? না যিনি শ্দন্ধ্যারমন্ত্রে স্ভত বাঁ নমস্কত নম তিনি 
দাস? যিনি পরাৎ্পর তিনি দাস? না যিনি তাহ! নন তিনি 

দাস? পরাপরেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিক না বিঝু? ধিনি চতুত 
কেদেশ্বর তিনি দাস ? না যিনি তাহা নন তিনি দান ? চতুর্বেদে- 

স্বর জ্যোতির্লিঙ্গ শিব ন! বিষুঃ ? যিনি ভূভূুবেশ্বর তিনি দাস ?*. 

না ষিনি তাহা নন তিনি দান? ভূডু্বেশ্বর জ্যোতিলিক্ষ শিব. 
না বিষুঃ? যিনি সহানাদেশ্বর তিনি দান? নাফিনি তাহা নন. 
তিন্ি দান? মহানাদেস্বর জ্যোতিলি্জ শিব না বিষুঃ ক্যিনি 
পিতামহেশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহানন তিনি দাস ?.পিা- 
মহেশ্বর 'জ্যোতিলিক্ক শিব না বিধুব ? সিন মহাকালেশ্বর, তিনি. 
জাস? না বিনিতাহা নন তিনি, দাস 8 সহাকারেখের জগেতাভি 
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লিগ শিব নাবিকুঃ? যিনি হরেশ্বর তিনি দাস ন। যিনি হরি 
তিনি দাস? হয়েম্বর নামে জ্যোতিলিক্গ শিব না বিষ, ? যিনি 
খ্দাধরেশ্বর তিনি দাস? নাযিনি গদাধর তিনি দাস ? গদা- 
ধরেশ্ধ জ্যোতিলিক্ শির না বিষণ ? যিনি প্রীকষেশ্বর তিনি দাষ ? 
না যিনি জ্ীকঠ তিনি দাস? গ্রীকেশ্বর জ্যোতিলিক্ক শিব না 
বিধুঃ ? যিনি মহালক্ষীশ্বর ও সরন্বতীশ্বর তিনি দান? ন। যিনি 
তাহা নন তিনি দাস? বরন্বতীশ্বর ও মহালন্তরীশ্বর জ্যোতিলি্ষ 
শিব ন1 বিষণ? যিনি গরুড়েশ্বর নামে জ্যোতিলিক্গ তিনি দাস 2. 
ন! বিনি তাহা নন তিনি দাস ? যিনি অবিমুকেশ্বর তিনি দাস ? 
ন। যিনি তখহ] নন তিনি দাস? অবিষুক্তেশ্বর জ্যোতিলিক্ত শিব 
না বিষ ? যিনি সহআক্ষেশ্বর তিনি দাস? না যিনি তাহ! নন 
তিনি দাস ? সহত্রাক্ষেশ্বর জ্যোতিলিক্গ শিব না বিষ ? যিনি 
গন্ধর্কেশ্বর তিনি দাস ? না ষিনি তাহ] নন তিনি দাস ? গন্ধর্কেশ্বর 
জেযোতিলি্গ শিব না বিষুঃ? যিনি অস্তকেশ্বর তিনি দাস? না 
যিনি তাহা নন তিনি দাস? অস্তকেশ্বর জ্যোতিলিপ্ শিব ন| 
বিষ ? যিনি রামেম্থর, ওকারেশ্বর, জ্যোতিরীশ্বর, বিশ্বেশ্বর তিনি 
দ্লা্গ? না যিনি তাহা! নন তিনি দাস? যিনি অমরেশবর তিনি 
দাস ? না বিনি তাহা! নন তিনি দা? অমরেশ্বর জ্যোতিলিক্ 
“শিব ? না বিণ ? যিনি বুধেশ্বর, গুক্রেম্বর, কুবেরেম্বর, বরুখেশ্বর, 
রুছস্পতীশ্বর, মক্লেশ্বর, সোমেশ্বর, অনস্ভেশ্বর, কাত্যায়নেশ্বর, 
মহাযজেশ্বর, মগডলেগ্বর, মহাত্রতেশ্বর, মহাযোগীখ্বর, তিনি দান ? 
না যিনি তাহ! নন তিনি দাস? এ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন নামে ডিন 
রূপে ধজ্যাতির্িক্ষ শিব ? নু! বিষুং ? 

দক্ষ মুখে মুখে শিব নিন্দা করিয়াছিল কিন্তু ঈরপ অভিনয় . 
করিয়া ছিলন। 'সুখে মুখে বে নিন্দ। করিয়াছিল * লেই পাতকেই ' 
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_ তাহার মুখ হইয়াছিল ছাগলের ; কিন্তু এ অভিনয়ের. পাত্ক তদ- 
' পেক্ষা ও গুরুতর, যদি শিব নিন্দায় মহাপাপ মা হইবে ভবে ভাগ- 

বতে.দক্ষবন্জে ব্রন! বিশু অনুপস্থিত ছিলেন কেন ? বদি তাহাই 
না'হইবে তবে ভাবতে বিকুঃ কর্তৃক দক্ষষন্তের পুনরদ্ধার হইল 
দক্ষের ছাথলের মুখপরিবর্ত হইলন। কেন ? অন্য কোদও প্রমাণ 
ক্মনুসন্ধান না করিয়া! কেবল ভাগবতের কথা লইয়া সমালোচন। 

করিলেও দেখাযায় ভাগবতকার গ্রমজ্ভাগবতে দক্ষযজ্ঞও সমুক্র- 
মন্থনের যে কাহিনী আনিয়াছেন তাহাতে হর পার্বতী বিশ্ব 

দাস দাসীর ন্যায় শক্কিহীন হওয়া ছুরাস্তাং কার্খ্যগত অনম্ভকোটি 

বিধু$র ক্ষমত। তাহাদের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে । * 

মানব জগতে শক্ষির (১) পুজা দেবতা হইতেই রাহির হই” 

পাছে কিন? যদ্দি ইহ। অস্বীকার কর] হয় তবে জিজ্ঞাসা করি 

ভাখ্ববতে বর্ণিত সমুদ্র মন্থনে যে বিষ উৎপন্ন হইয়াছিত তাহা? 
ভব স্ততি করিয়া মহাদেবকে উৎনর্গ. করা হইলকেন ? দক্ষেরু 

প্রাণ দানের জন্য মহাদেবের অর্চনা কর। হইল কেন? পথে 

মহাদেবের যজ্ঞ ভাগ রহিত করিয়া! পরে অঙ্চন। করিয়। উত্ধম 
ভাগইব! কল্পন! কর? হইল কেন? তবেই স্বীকার করিতে হইল 
দেবতা হইতেই মানব জগতে শক্তি পুজার আদর্শ আিয়াছে $ 

মহাদেবের বদি কোনও ক্ষমতার অভাব হইয়াছিল তবে” 

মহাদেব সমুদ্রমন্থন উৎপন্নবিষ পান করিয়া যখন সর্ববাধিকারী? 

হইয়। ছিলেন তখন সেই মন্থনোৎপন্ন অস্থত ওভূতি মসুল বঞ্ছু. 
যুক্ত ত্যাগ করিলের কেন ? তবেই মানিতে হইল কিনি সর্ক-. 

শক্তিমান ঈশ্বর পররন্ধ তাহার বদস্তই আছে অথব/ কিছুর? 
দরকার নার 1 

(১১ শত? গম লামা বল ॥. 
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রিষুঃ অস্থরদিগের বতগ্রামের পুর্বে অমরতার আবশ্যক 

বিষেচন করিয়] অযনত উৎপাদন জন্য ক্ষ্রনিধি মন্থন করিয়? 
খা বা ই শা" 

দেবগণ সহ অস্বত পান করিয়াছিলেন, তাহাই, তাহার! নিয়া- 

ছিলেন । 

ঘে হলাহল বিষ দ্বার! মন্থনকারী দেবগণ অসুরগণ সহ সশসক্ত 

জগত ধবংস হওয়ার কারণ হইয়াছিল তাঁহাই গ্রহণ করিয়া দেবদেব 

মহান্দেব সশস্তকে রক্ষা! করিয়া? ছিলেন বাহার সৃষ্টি তাহারই তাহা! 
রক্ষাকরা উচিত নেই অর্বশক্কিমান ঈশ্বর তাহাই করিয়াছিলেন । 

ইহ? আমার কথা নহে ভাঁগবতের কথা আমার কথ। কেবল ইহাই 

ভাগবতে যাহার কার্ধ্যগত অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে ভাগবৎ- 
কার খাহা পারেন নাই গোপন করিতে তাহ হইতেছে উপেশ 

ক্ষিত অথচ এ ভাগবতকাঁর অকারণ যেষে স্থানে মহাদেবকে 
বিঞ্চর “দান ঠৈকব, পঞ্ছ পক্ষীর তুলা ইত্যার্দি শ্বার্থমূলে রচন। 
করিয়াছেন তাহাই ধুয়াধরিয়! পাপে ভুবিতেছেন কেন ? ভাখ- 
বতে যে কথা কার্য্য কারণে জড়িত সেই কথ! উপেক্ষা করিয়া 

যে কথা স্বার্থ মূলে লিখিত অনেকে তাহাই মানিয়। চলিতেছেন 
ইহা'হইতেছে ধন না অধর্ন্ম ? হরপার্বতীযে বিষুধর দাসদাসী 
ইহা! বেদ, স্থতি, পুরাঁণ, তন্ত্র, ন্যায় যুক্তি সমস্ত গামাধের বিরুদ্ধ 

তথাপি কি বণিতে হইবে যে এ উক্তি মিথ্যা নহে ইহাই হইতেছে 

ধর্মমূলক কর্ম্ম | 
যে শিবের প্রনাদে জালন্দর অস্ুরের বন্ধন পাশ হইতে বর্ষণ» 

বিবুঃ ইরাদ গুভূতি দেবগণ নুক্ষিলাভ করিয়াছেন যে শিবের প্র 

সাছে ত্রিগুরান্ুরের শালনাধীর হইতে ক্রদ্ধা। বিষুঃ ইন্দ্র গুভূতি 

অর্যাহতি পাইয়াছেন যে শিবের শ্রদাদে ভগবান বিজু সুদশনি, 
চক্র গাঁ করিষ্বাছেন এবং জগবব্যাড ও সর্বভূতের প্রিয়তষ হই- 
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মাছেন সেই শিবের মযস্য বিষুঃ হইলেন কোন কারণে যা কোন 
প্রমাণে? -. 

'ধৈ জগন্নাত। জগদস্থিকার আরাধনা ও অর্চন! করিয়া ২ জা 
নুরের ও শুস্ত নিশুস্তেরও রক্ত বীজের ও মহিষাসুরের নিদারুণ 

অত্যাচার হইতে ইন্দ্রাদি দেবখণ সহ ব্রহ্মা বিষ পরিত্রাণ পাইস্া- | 
ছেন কলির মাহাত্বে আজ নেই বিকুতর দানী জগন্মাতা জগদ- 
স্বিক! ? এইরূপ গহিভ পাপময় অভিনয়ের ভক্তি ভগবান বিঃ 
গ্রহণ করিবেন দূরেরকথ। এই পাপ হইতে পরিত্রাণের আর উপায় 
নাই । ব্রহ্গ ইত্যার্দি পাপ পুগা কম্মদ্বার! তিরোহিত হইয়াখাকে 

কিন্ত জগৎপিতা জগন্মাত1 বিষুণর দাল দাসী এইরূপ বেদ বিরুদ্ধ 
স্তব স্ত্তি ও কারপনিক অভিনয়ের পাপ কোন কর্মদ্বার গরম: রি 

হওয়ার ব্যবস্থ। শাস্ত্রে নাই ॥ 

পুত্রের পায় পিতার নমক্ষার যদি ধর্ীমূলক হইত পুণের, নিক ৃ 
নাসদানী রূপে পিতা মাতার স্তব ভ্যতি যদি ধর্্মানুমোদিত হইত 

তবেও বিষ্ুর পায় জগংপিতা ও জগম্মাতার নমস্কার এবং দার 
দাণী রূপে সম্ভব স্তৃতির অভিনয় অবক্গত বলিয়। মনে করিতাম 
বাহার ইচ্ছায় সৃষ্টির পালন ও পোষণ হইতেছে ধাহার ইচ্ছা... 
হৃষ্টি ধ্বংন হইয়াথাকে, নেই ইচ্ছার অধিকারী শিব, না বিষুই$ 
যে জীবজগৎ পঞ্চভুভাত্বক, লেই পঞ্চভূতের অধীশ্বর বা. কর্তা. 
ভূতনাথ, শিব না৷ বিষুঃ ? অষ্ট মূ্তির অর্থাৎ পৃথিবী, জল, আকাশ 

বারু, অন্িঃ চক্র, সুর্য ও বজ্ঞেম্বরের পুজা শিবের ন।' বিঝুঃর : | 

সমস্ত দেবের সমস্ত জীবের সঙ্গে পিতা-পুভ্র বন্বন্ধ শিবের না 

| বিক্রি ঠি. ই 
[রহ 'অদধিতীয় পর্ন হইতে হুধিবী জল, আকাশ, অরি, বাহু. 
উত্মন, তুর গ্রহ, দক্ষ, দিবাঃ রাত মায়, পক্ষ, ইত্যাছি বহির্ত: 
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হইয়াছে আবার খাহাতে লয়প্রাণ্ড হইবে, সেই পবর্রদ্ধ কি শিব 
না রিধুঃ? ক্বাহার প্রাসাদে প্রাণী জন্ম মৃত্যু হইতে নিক্ষুতিলাভ 
করে, বেদে সেই মোক্ষদাতাব নাম হইয়াছে “অবলান্য,* এই 
“অবসান” নাম শিবের না বিষু$ব ? যিনি সংসার বন্ধন হইতে 
ত্রাণ করেন, বেদে মেই ত্রাতার নাম হইয়াছে “তার” এই তার 

নাম শিবের না বিঝুঃর 2 বিশ্বনাথ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, বিশ্বাস্াও 

তারকনাথ নাম শিবের ন। বিষু'ব? বেদে রষ্টি ও অনারষ্টির 
কারণ শিব লা বিষুঃ2ি জগতের পালন পোষণের অধিকার 
শিবের ন! বিষুর ? যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, বেছে 
তাহার নাম" “ভব' এরই “ভব” নাম শিবের না বিষুণর ? যিনি 
বষ্যাদিত্বারা জগৎ পালন করেন বেদে তাছার নাম হইয়াছে 
'বিচিত্বৎঘক' এই “বিচিম্বঘক* নাম শিবের, ন। বিষুঃর ? যে পঞ্চ- 
ষস্ত দ্বারা জীবের সৃষ্টি, হয়, সেই পধ্যবস্ত শিবের, না বিষুতর ? 
যে কর্মঘবারা জীবের পালন হয়, সেই কর্মকর্তা শিব না বিষুও ? 
বেধে জগতপিত৷ জগদাতা শিব না বিষু? যে সমস্ত বস্তদ্বার। 

জগতেয় হজন, পালন ও পোষণ হয় এবং যদ্বারা জগৎ সংহার 

করাহয়, সেই মস্ত বস্তু শিবের না বিষুঃব ? সেই চতুর্কিধ কর্্- 
কর্তা শিব না বিষুত ! নেই কর্ম্ম, কর্তাস্র্জকারণের কারণ শিব 
নী বিধু$! তবে লেই বিঞ্ঞুব নিকট জগৎপিতা ও জগন্মাতার 
দানদাসী রূপে সব স্ততি ও তাহার পায়ে দণুবৎ প্রণামের ব্যবস্থা! 
বাহিয় হইয়াছে কোন বেদ হইতে ? 

হেদে বজ্তম্তধারী নাগযজ্ঞোপবীভধারী শিব না বিন? 
বেদে উপবীতী নাম শিবের না বিঝুর ? তনুপবীতভী শিব না 
বিষ্ক,? তবে অনুপবীতীর'পায়ে উপবীতীর প্রণাম ও অনুপবীতীর 

দান উপবীতী দৃব্চুর কোন শান্তর “সনুমোদিত ? 
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ব্রাহ্মণের যজ্ঞনুত্রের আদর্শ পাইয়াছেন পরব্রন্ম হুইতে | 

ক্ষত্বির ও টবশা পাইয়াছেন ব্রাহ্গণ হইতে । এই কারণে ক্ষত্রিয় 
ও ঠবশোর যজ্জনুত্র প্রদানকারী আদর্শ ব্রাহ্মণ । 

“এই কারণে পূর্বের খবিরা উপাননা দ্বার নেই পরক্রহ্থ 
হইতে ব্রন্মত্তেজ লাভ করিয়া ভগবান বিষ্ণ,র ও নমণ্য হইয়াছি- 
লেন। কিন্তু নেই ব্রক্মতেজ বিশ্বামিত্র ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষত্রিয় 

লাভ করিতে পারেন নাই । বিশ্বামিত্রও ব্রাঙ্গণত্ব লাভ করিয়। 

সেই ক্ষমতায় পঁহুছিয়াছিলেন । সেই পরব্রহ্ম শিব, না বিধুঃ ? 

ধিনি ত্রিলোক পালক ত্রিলোকের পিতা, ও জন্ম ম্বতা বন্ধন 

হইন্তে পরিত্রাণ করেন, বেদে তাহার নাম ত্র্যন্বক এহ ত্রযন্বক 

নাম শিবের না বির ৮ বেদোক্ত প্রণবের নাম ওকাঁর সেই 
ও কারের ঈশ্বর গকারনাথ শিব না বিষণ? 

যদ ওকারের ঈশ্বর শিব বলিয়া, স্বীকার কর1 হয়, তবে 

ও'কারন্থ ব্রহ্মা বিষ,র ঈশ্বর শিব ধলিয়া স্বীকার করা হয় না 
কেন ? 

* এই সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ কিছু বলিতে চাই না, যোখ 

বাশি রামায়ণের বৈরাগ্য প্রকরণের প্রথমেই ষে কথা আছে 

পাঠকের দৃষ্ট্যর্ধে এস্থলে তাহা উদ্ধত হইল । 

যোগবাশিষউ রাষায়ণ 

বৈরাগ্যপ্রকরণের প্রথম | 

পৃথিবী জল, অগ্নি, বায়ু প্রহ্থতি ভূত সকল যে অদ্বিতীয় পুরুষ 
হই হৃষ্র হইয়া যাহার সত্বাবলহ্বন পূর্বক সত্ববৎ প্রতীর়ঙ্গান হই" 

ত্তেছে, স্থিতিক্কালে ধাহার সত্বা আশ্রন করতঃ" অবস্থিতি করিয়। 
থাকে এবং প্রলয় কালে বাহার সন্তা ম্বত্রের পরিশেষ ছার যা- 

হাতে বিলীন হয় যিনি জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞের দ্র, দর্শন ও দৃশ 
২২ 
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এবং কর্তা হেতু ও ক্রিয়। এই ত্রিবিধ হৃষ্টির কারণ এবং যাহার 
আনম্দকণ!। জীবগণের জীবন স্বরূপে স্বর্গ মর্ভ পাতাল প্রভৃতি 

সর্কাত্র পরিব্যাণ্ড রহিয়াছে সেই সত্যন্বরূপ জ্ঞানম্বরপ ও আনন্দ- 

স্বরূপ পরত্রঙ্গকে নমক্কার | যেই পরব্রহ্ম মহাদেব না বিষণ, ?" 
অনেকের বিশ্বাম এই যে বিষ্,র পুজা করিলেই সমস্ত দেব- 

তার পুজ1 কর! হয়, কথা ঠিক + কিন্তু ইহার অর্থ এমন নয় যে 
বিষ্ণ, তাহার পরম পদের প্রাধান্য রক্ষার্থ আপনার ঈশ্বর ও 
উপাস্য দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের নমস্কার গ্রহণ করিতে প্রস্তত। 

যাহাহউক প্রকৃত কথাট। আলোচন! করিলে দেখিতে পাইব 

বেদৌক্ত * ভর * (উৎপাদক বা অষ্ট। ) নাম দ্বার। এই লমস্ত জগৎ 
শৈবক্ষেত্র । এই জগৎ সুশৃজ্খলে রক্ষ/ করিবার জন্য মহাদেব 

বিষ্কে পরম পদ প্রদান করিয়া, তাহাকেই রক্ষকরূপে নিযুক্ত 
করিয়াছেন । সুতরাৎ তাহার সেই, পরমপদের সম্মান রক্ষা 

করিলে পদ প্রদাত। সর্বদেবময় ভগবান ভবানীপতি অন্তষ্ট ন! 
হইবেন কেন? পার্থিব জগতেও এই নিয়ম নিয়ত চলিতেছে, 

যিনি,'আমাদের রাজ রাঁজেশ্বরী, যাহার রাজ্যে সুধ্য অস্তশ্িত 
হয়, না, প্রবল প্রতাপান্বিত৷ মাতৃন্বরূপ1 সেই ইংলগ্ডেশ্বরীর পুজা 

করিধার জন্য আমরা কয়জনে আয়োজন করিয়। থাকি? 

কযজনে তাহাকে অন্ত করিতে চাই ? কিন্ত তাহার প্রতিনিধি 
গবর্ণর জেনেরলের পরম পদের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য, 
ভাহাকে নৃস্থ্ করিবার জন্য অনেকে বত্ুবান। ইহাতেই কি 

পক্ষান্তরে সেই ভারতেশ্বরীর পূজ। কর হয় না? ইহাতেই কি 
তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহ অভিলাধী মনে করেন ন।? কেহ 

গবর্ণরের সম্মান করিতে গিয়া যদি ভারতেশ্বরীকে অবজ্ঞা! 

করে,, তবে যেমন, সে গবণ্ণর জেনেরলের নিকট অনুগ্রহের পরি 
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বর্তে নিগ্রহই ভোগ করিয়। থাকে, মেইরূপ বিষ্রও সম্মানার্থ 

তাহার অনুগ্রহ লাভ করিবার নিমিত্ত মহাদদেবকে অবজ্ঞা ক- 
রিলে বিষ্ণুর নিকট তাহাকে অনন্ত যন্ত্রণাই লাভ করিতে হইবে 
তিনি সন্তষ্ট হইয়া কখনও তাহার পান্দপঞ্ধে স্থানদ্বান করিবেন না | 
গানে কীর্ভনে খবিগণের র ওহে গলায় তুলসী কাঞ্ঠের মাল! 

ও কপালে তিলক পরাইয়া, »সাজাইয়া এবং চণ্ডালথথের গলায় 

রুদ্রাক্ষমালা কপালে রক্তচন্দনের ফোটা ও শঙ্ ঘণ্টা হাতে 

দিয়া কালীপুজার পূজক সাজাইয়া যে অভিনয় কর। হম তদ্বার। 

সাধারণকে দেখাইয়৷ দেওয়া! হইতেছে পূর্বের ত্রা্ষণগণ ঠবষ্থব- 

ছিলেন, কালীপুজা ও শিব পুজার পুজক ছিল চণ্ডালের] ; কালী- 
পুজণ শিব পুজা করিত চগুলেরা | তাই জিজ্ঞাঁস। করি যে, সমস্ত 

ভদ্রলোক বড় লোকের পূর্বপুরুষের স্থাপিত মঠে ও মন্দিরে কালী 

এবং শিব আছেন, এই সকলক্রিয়াদ্বারা তাহার বা তাহাদের পূর্ব 
পুরুষেরা নকলেই চণ্ডালত্ব প্রাণ্ড হইয়ঠছেন কি না 2 কালীর যে 
একানন পীঠ গ্ৃথিবীতে মহাতীর্ঘরপে আদিম বৈদিক কাল হইতে 
বিদ্যমান আছেন সেই পীঠ শক্তি পুজক পাগ্ডার। এ পুজা করিয়। 
নকলেই চগ্ডালত্বপ্রাণ্ড হইয়াছেন কি ন। ? 

যাহারা এ সমস্ত তীর্ঘে যাইয়। শক্তিরপিণী জগজ্জননীর 
পুজা করিয়া! আনিয়াছেন, তাহারা চগ্ডালত্ব গ্রাণ্ড হইয়াছেন 

কি ন1? শৈব শাক্তের গুরু মহাত্বার। ও শৈব শাক্ত ভদ্রলোকেরা 

নিয়ত শিবশক্তির অর্চন! করিয়। চগুালত্ব প্রা হইয়াছেন কি নাঃ 

যদি তাহ! ন। হইয়। থাকে তবে গেই লমস্ত ভদ্রলোক বড়লোক ও 

তাহাদের পূর্ত পুরুষ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কালীপুক্ষক পাণ্ডা ও শৈর 

শাক্তের গুরু ও শৈব শাক্ত' অন্প্র।দ্ায়কে এরূপ অভিনয় দ্বারা, 
গালাগালি করা হয় কেন ? 
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 খ্বাত্রাগ্ান রচয়িতাঁ_গণ বিবেচনা! করিয়াছেন উবঙ্বধর্ম্ের 

গুরুগিরিতে ঘেমন শুদ্রাদি নীচবণে'র অধিকার ও গুরুত্বের ব্যবস্থা 

চলিয়া আলিতেছে শৈব শক্ত ধর্ম্দেও সেইরূপ,ইহ! তাহাদের ভ্রম 
কেনন। বেদের গুরুথিরিতে যমন ব্রাহ্ষণ বাতীত অন্য কোনও 

বর্ণের অধিকার নাই সেইরূপ বেদোক্ত টব শক্ত ধম্মের গুরুগিঃ 

রিতে ও ব্রাক্মণভিন অন্য কোনওবণে রি অধিকার ও ব্যবহারনাই | 

£বষ্ধব ধর্মের গুরুথিরির অন্ত জাতি শিষ্য ও অস্ত জাতির 
গুরুত্বের অধিকার ও ব্যবহার আছে ইশব শাক্ত ধর্দ্দে তাহ! নাই । 
এমন কি &ব শাক্তের গুরুশিরির অনেক মহাত্মা এরূপ আছেন, 

ভীহার। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও বণের লোককে &শবশাক্ত- 
মন্ত্রে দীক্ষিত করেন না, অথচ যেই গুরুগিরির অনেক মহাত্মার। 

এ্রপও আছেন ত্রাজণ ও শ্ুদ্রাদি ভদ্র লোকদিগকে শৈবশাক্ত 
মন্দ্রে দীক্ষা প্রদান করিয়। শিষ্য করিয়। থাকেন কিন্ত কোন 
অন্ত্য জাতি &খব শ্বাক্তের কোনও গুরুর শিষ্য নাই, তাহার! 
কোন কালেও কোন অস্তা জাতিকে শিষ্য করেন নাই। শব- 

শাকের গুরুখিরির কোন মহাঁতজার এমন ব্যবস্থা ও ব্যবহার নাই 

যে, তাহারা অন্ত জাতিকে শিষ্য করিতে পারেন,বরৎ তাহার 

মুক্তকণ্ঠে বল্রিয়া থাকেন যে অন্তয জাতিকে শিষ্য করিলে ব্রাহ্মণ 

পতিত হন। এই অবস্থায় পৃথিবীর ধত চগ্ডাল নমস্তেই ঠবঞ্চব- 

ধশ্রে দীক্ষিত একজনও টশবশাক্ত ধর্মে দীক্ষিত হইতে পারে 
নাই । গুথিবীর যত ত্রান্ধণাদি হিন্দু ভদ্র লোক বমন্তেই ৯শব 
শাক্ত ছিল। 

পুথিবীর অনন্তঢকাটি গিবশক্তির মূর্ভিও ভাহার প্রমাণ, বর্ত- 
মান সময়ে ক্দাচিৎও শিবশক্তির মূর্তি স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় 

লা, যাহ বিদ্যম[ন আছে, "সেই সুষস্ভই নত্য, দ্রেতা, দ্বাপর ও 
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উপস্থিত কলিযুগের আদিম কালের । তাই ছিজ্ঞানা করি, ইহার 
কোনভী কোন্ চগ্ডালের প্রতিষ্টিত ? পৃথিবীর সেই অনস্ত কোটি 

শিবশক্তির প্রতিমূর্তি সকলই যদি হিন্দু ভদ্রলোক ও বড় লোক" 
দিগের প্রতিষ্টি ত, একগিও যদি কোন ও চগালগ্রতিষ্টিত নহে। 
তবে শিব ও কালীপুজার অধিকার ছিল চণ্ডালদের ইহ। বলিৰ 

হিন্দুর কোন শাস্ত্রের ব্যবস্থ! অনুসারে ? 

( হিন্দুমতে ) শোধন ভিন্ন একী রুদ্রাক্ষও হিন্দুর ধারণের 

ব্যবস্থা নাই । কেবল ত্রিসন্ধ্যান্থিত ব্রাঙ্গণই উহা শোধন করি” 

বার অধিকারী কিন্ত তিনিও উহা! শোধন করিয়! যজমান ও শিষ্য 

ভিন্ন দিতেও পারেন ন। কোন চগ্াালকে 1 এই অবস্থায় চগডাঁলের 

রুদ্রাক্ষ ধারণের ব্যবস্থ। হিন্দুর কোন, শান্ত্রানুমোদিত ? পূর্বের 

ত্রাহ্মণেরাই রুদ্রাক্ষ মাল! ধারণ করিতেন । শ্ররীমস্ভাগবতে নৈমিষা- 
রণ্য টবষ্ণব ক্ষেত্র ও নেই বনস্থ খষিরা €বুষ্ণব বলিয়া এ ভাগ্রবতে 

বর্ণিত হইয়াছে | উহা গ্রন্থকারের স্থার্থ মূলক কল্পনা কি না বি 
চার করিয়া দেখা আবশাক । 

* বেদে শিবের এক নাম “ ভন * অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত উৎ- 

পন্ন হইয়াছে, যিনি অস্ত শিবের অই্মৃভি'র এক মূর্তি ক্ষিতি, এই 
উভয়বিধ কারণে সমস্ত জগৎ শব ক্ষেত্র । তিল প্রমাণ স্কানও 

উভয়বিধ সন্ত্যের বহিভূতি নহে, বিশেষত নৈমিষারণ্যে দেবদেছ 
নামে জ্যোঁতিলি্গশিব মহাতীর্ঘরূপে বিরাজমান আছেন সুতরাং 

সমস্ত কারণে নৈমিষারণ্য শবক্ষেত্র মন্থুষোর উত্তমাক্গ ( সর্ধবাছি 
সংমূত) ললাট । ব্রান্ষণ ক্ষত্রিয় টৈশ্য রা র ললাটে*উপাষ্য 
ছ্লেবদেব মহাদেব, দেই "শিব" মেই “ভব” 1" ইহাতে বেদেোক। 

প্রমাণে ক্রাহ্ষণার্দি ভ্রিবর্ণ শৈব | ঠক ষে ছাদশবর্ষ ব্যাপি" 

রজ্ঞের কথা ভাগবতে তুলিয়াছেন, কিন্ত অগ্নি,কুইতেছেন স্মস্ত 
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যজ্ঞের মূল দেবতা । সেই অস্তি শিবের অষ্ট যুক্তির তৃতীয় মৃত্তি 1 
স্তর] পূর্বের সাম্িক খধিগণ ছিলেন আদত শর । তাহার 

বিশুদ্ধ প্রামাণ অগস্ভেশ্বর, বিশ্বামিত্রেশ্বর, কপিলেশ্বর, জৈথ্বী- 
বৈব্যেশ্বর, মার্কগেশ্বর জামদগ্যেশ্বরঃ পৌলস্তেশ্বর বণ্তর্ধির প্রতি" 
স্টিত বশিষ্কেশ্বর, মরীচীম্বর, অত্রীশ্বর, পুলস্ভেশ্বর,, পুলহেহবর, 

ক্রুতেশ্বর, অক্গিরসেশ্বর । রাজর্ষিদিগের প্রতিষ্ঠিত জনকেশ্বর 

হরিশ্চণ্ডেশ্বর, ভগ্গীরথেশ্বর ও নলেশ্বর ইত্যাদি পৃথিবীর অনস্ত 

কোটি শিবলিক্গ অনম্তকোটি হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত বিশেষতঃ ভাগ্ন- 

বত যে মহাত্া বাস দেবের নামে বিখ্যাত তাহার তপনগ্ার 

স্থান ব্যাস ক্কাশীতে ব্যাসেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
সুতরাং ব্যাস ছিলেন ঠৈব কিন্তু সৌনকাদি খষির1 বৈষ্ণব হইলেন 
কোনগ্রমাথণে ? ভাগবতকারের বেদ বিরুদ্ধ শ্বার্থমূলক রচণ। 

দুষ্ট ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব বলিয়া মনেকরা নিতান্ত অন্যায় । 
ব্রাহ্মণের বৈষ্ণব ধর্ম যদি ফ্ুন্গত তবে যে ব্রাহ্মণ বেদোক্ত 

ক্রিয়া্দি পরিত্যাগ করিয়া যষোলআন্। বৈষ্ণব হইয়া আখরায় 
বলিয়াছেন তাহার মতে তিনি অবশ্যই পবিত্র ব্রাহ্মণ, তবে লেই 

বিশুদ্ধ বৈষ্ব ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রাদ্ধ তর্পণ দোল জন্মাষ্টমী অনস্ত ব্রত 
ও সত্যনারায়ণ পুজাদির যজনকার্ধয করান হয়না কেন ? কালী- 
পুঙ্জা শিবপুজাই ষেন চগালের কম্ম ; কিন্ত এ সমস্ত কার্ধ্য সেই 

বিশুদ্ধঃবৈষ্ব ব্রাক্গণ দ্বার করান হয় না কেন? তবেই কাজে 
কাজে মানিয়া লইতেছেন ক্রাঙ্গণের বৈষ্ণব ধন্ম বেদবিরুদ্ধ | 

তবে মুখে সুখে ধর্মের উপর আক্রমণ করা মহাঁপাতক কি 
না? মহাভারতে" পাঁওয়াযায়-_বান্থুদেৰ ভীম অজ্জুদন প্রভৃতি 

ক্ষত্রিয়ের! রক্তন্দনের ফৌটী কযিতেন শ্িব্শক্তির উপানন! 
করিতেন | 



মীমাংসাতিত্্ব | ১৭৫ 

মহাভারতে নারদ খষিকে পাওয়াবায় বিষুঃর সুহৃদরূপ্ে যোগ 
বাশিষ্ট রামায়ণে পাওয়াযায় নারদাদি পূর্বের খষিদ্ি্কে টৈব 

শক্ত রূপে বেদে যাহ। প্রকাশ তাহ) পুর্বেই বলিয়াছি । 

ব্রাহ্মণের! গৃহে থাকিয়! বেদোক্ত কর্মে ব্রতী থাকিয়া বিধুঃ 

পুজা করিতে ও বিষ্ণভক্ত হইতে পারেন, কিন্তু বেদোক্ত 
ক্রিয়াদি পরিত্যাগ করিয়া! ধোলআনা রকমে ঠবঞ্চব হইলে তিনি 
পতিত, নারদাদ্দি খষির। যে ভূলসীকাষ্ঠের মাল! ব্যবহার করিতেন 
না, প্রমাণ জন্য যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ঠবরাগ্য শরকরণের ত্রয়ক্ত্রিং- 
শতৃম সর্গ উদ্ধত হইল । 

রামচক্দ্রের বৈরাগ্য সভায় সমাগত মহধি নারদ মহর্ষি বেদ 

ব্যাস মহধি অঙ্গিরা মহর্ষি পুলভ্ত্য মহর্ষি চাবন উদ্যালক উশীর 

ষরলোম। প্রভৃতি কতকগুলি নক্ষত্র পুণের ন্যায় কতকগুলি সুর্য্য- 

সমূহের ন্যায় কতকগুলি কৌমুদী মালার ন্যায় কতকগুলি রক্ধুরাজি- 
সদৃশ এবং কতকগুলি মুক্তামালার ন্যায় প্রভানম্পন্ন । তাহাদের 

মধ্যে কাহারও হস্তে বেনুদণগ্ড কাহারও হস্তে ক্রিয়াপদ্ম কাহারও 

বাশিখাগ্রে দৃর্বান্থুর পরিশোভিত রহিয়াছে । কেহ স্ফটিকের 
মাল! কেহ রুতভ্রাক্ষমাল1 কেহব। মল্লিমাল! ধারণ করিয়াছেন ॥ 

বৈদিক কালে কোনও ব্রাহ্ধণ বৈষ্ণব ছিলেন না সুতরাং 

বদিক কালের কোনও ব্রাহ্মণের তুলসী কাষ্ঠের মালা ব্যবহার 
ছিল না । ব্রাহ্মণের ঠবষ্বধন্ম বেদে নাই গৃহে থাকিয়। পঞ্চ- 

উপাসন্াাই করিতে পারেনঃ কিন্ত যদি কোনও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবহন 

অফ্লাহইলে বেদোক্ত কোনও কর্মে তাহার অধিকার*থাকেন। 
। স্বতরাৎ কোনও ব্রাহ্মণই যোলআনা রকমের বৈষব নেন। 

ভুলনীর পত্রে মাহা ত্য কাষ্ঠে নহেঃ বিশেষতঃ তুলনী কাঁষ্ঠের 
মাল। ধারণ করিলে ন্যায় ও যুক্তি অনুধারে তুলদী হত্যার পাপ 



১৭৬ মীমাংলাতত | 

গ্রহণ করিহে ভয়। এইকারণে ব্রা্ধণেরা উহা ধারণ করিতে 
পায়েন না এবিষয়ে: পুরাণে ভগবান বির নিষেধ ও তুলনী 
পত্রের মাল। ধ।রণের ব্যবস্থা হইয়াছে । ব্রন্ষণের বৈষ্ণব ধর্ম বেদ 
বিরুদ্ধ কেন? আমি এসম্বন্বে আর একটি মাত্র কথা বলিয়। এ 
অধ্যার শেষ করিব ! 

আমরা দেখিতেছি যে জগতে ভূতভাবন ভবানীর্পতি জগং- 
পিতা জগত্কর্ভা নামে পুজি ত মেই জগতে বিশ্বরক্ষক বিষ, দীন- 

বন্ধু জগঘ্ন্ধু নামে অর্িত। ম্ুতরীৎ জীবের নঙ্গে মহাদেবের 

যেমন জন্য জনক নম্বন্ধ বিষ্,র সঙ্গে সেইরূপ বন্ধুভাব বর্তমান 

রহিয়াছে | তাই বেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যায় কর্তারূপী শিবের স্থান 

উপাসকের সর্ধাঙ্গ শ্রেষ্ঠ ললাটে ও বিশ্ববন্ধু বির স্থান বন্ধুত্বের 
আধার হৃদয়ে নির্দি্ হইয়াছে । যদি কোনও ব্রাহ্মণ উপাসক 
মহাদেবের স্থানে বিষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া উপাসনা করিতে 
চাঁনঃ তবে তাহাকে বাধ্য হইয়াই বেদোক্ত সন্ধ্যা পরিত্যাগ 

ক্ষরিতে হইবে। কিন্তু বেদোক্ত সন্ধ্যা পরিত্যাগ করিলে ব্রাহ্গণ- 

কে যষেপতিত হইতে হয় এবং বেদোক্ত কোনও কন্মে অধিকবর 

থাকে ন। ইহ! পূর্বেই বলিয়াছি । সুতরাং দেখাধাইতেছে ব্রাহ্ম” 

ণের বৈষ্ণবধর্্দ বেদ বিরণদ্ধ এইকারণে পূর্বের খষির1 কেহই বৈষ্ণব 

ছিলেন ন1। 



চতুর্থ অধ্যায় 

'* সাকার উপাসনা প্রতিমাপুজা বেদে নাই বলিয়া বিচার ও 
সমালোচনা বাহির হইয়াছে । বাহার! শাকার উপাসনা ' ও 

শ্রতিম। পুজা করিতেছেন উক্ত প্রকার বিচার ও সমাঁলোচন! ছার] 

উাহাদের মনে গুরুতর সন্দেহের কারণ হইতে পারে, সুতরাং 
হিন্দুদিখের কর্তব্য এইযে ধর্মনস্বন্ধে রূপ বিচার ও অম্মালোচ- 
মার প্রতি কোনরূপ নির্ভর ন। করিয়া উহা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে 
কিনা একটু চিন্তা করিয়] দেখ! । 

সাকার উপানন1 ও প্রতিমা! পুরজার বিরুদ্ধে তাহারা বেদ 
হইতে যে ৩1 $গী প্রনাণ সংগ্রহ করিয়া দলিল করিয়াছেন নে 
কয়গী এন্থানে উদ্ধৃত হইল । 

১। যোন্যাং দেবতা সুপাত্তে ননঃ বেদঃ বথ। পশুরেব সঃ 
দেবানাম, 

শতপধ ব্রাহ্মণ ! 

২। অন্ধতমঃ প্রবিশক্তি যোহ সংভূতি মপাসতে তত্তোডুয় 
ইবতে যউ সং ভূত্যাগু রতাঃ 

যক্গুঃ অং৪৭ অং ৯1 

৩। নতঙা প্রতিম। অস্তি যন নাম মহৎ যশঃ | 

খথেদ। 
» ৪। সপধ্য গোচুক্ম ক্রম কায়ম ব্রণ মন্নাবির গু শুদ্ধম গপাপবিদ্ধম 
ফবিরনীফি পরিতুঃ ্ য়ং ভূ্্াথা তথ্যতোধর্থান, ইত্যাদি: 

যভুর্বেদ । 
ভািখিত প্রমাণ চারিগি-হিন্দু দিগের পক্ষে দলিলরূপে গৃহীত 

জিও 



টি ০ . এটা  মীমাসাতত। 

বইতে পারে কিনা? . আর্ধাধ বিগ? এ কট বনের ব্যবস্থা 
বাবারে আনিয়াছেন কিনা তাহাই দেখা আবশাক, কেননা 

যাহা বেদে ও ব্যবহারে আছে তাহাই খাটি দিনিস, যাহা বেদে 
আছে কিন্তু ব্যবহারে নাই তাহ! গুপ্ত সুতরং অসার অকর্্ণ্য 
বলিলেও 'অতু্ক্তি হয় না । যেখন কোন গৃহস্বামী স্বীয় ব্যবহ" 
রের জিনিন দ্েখিলেই আপনার বলিয়া জানিতে পারে- অক" 

পণ্য অব্যবহার্ধ্য জিনিন দেখিলেও চিগিতে পারে! হিচ্দুপ্দিগের 

পক্ষে উল্লিখিত বচন কয়ী সেইরূপে বুঝিতে হইবে । যাহাহউক 
এমন্বন্ধে বিচারের পুর্বে একী কথ। বল। আবশ্যক যে যদি সাকার 
উপ।ননা বেদে না থাকে তবে প্রতিমা পুঙ্জাও বেদ বিরুদ্ধ! 

বদ্দি বেদে সাকার উপাসনার অস্তিত্ব থাকে তবে প্রাতিম। পুজারও 

আছে। কেনন] মূত্তি থাকিলেই তাহার প্রতিমুন্তিও থাকিবে সুতরাং 
সাকার উপাসন1] থাকিলেই গ্রতিম। পুজী আছে। বিশেষতঃ 

উপরের লিখিত দ্বিতীয় দলিল হইতেছে বেদ রহমা ঈশোপনিষৎ 
অন্তর্গত নবম শ্লোক নংগ্রহকার বাবু সীতানাথদত্রুত গ্রন্থ বাহ! 
নুপ্রপিদ্ধ বেঞাচার্যা পণ্ডিতপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ছারা 
সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, নেই গ্রন্থে যেরূপে এঁ শ্লোক 
উদ্ধত হইয়াছে, পাঠক দিগের ছৃষ্টার্থে এখানে মূল ও ব্নুবাদ 
ওশতাহার মীমাংন। উদ্ধত করিলাম যথা] । 

২। অন্ধং তমঃ প্রবিশসন্তি যেহ বিদ্যা মুপামতে। 

ততে! ভূয় ইব তে তমে যউ বিদ্যায় রতাঃ ॥ ৯॥ 
ৃ বঙ্গানুবাদ । 

যাহারা ফেবলণকর্ম্ের অন্থুঘরণ করে তাহারা, অজ্ঞানরূপ 

শরীর, আন্ধকাঁরে গ্রবেশ করে" যাহার! কেবল দেবতা জ্ঞানে: 

: পভ তাহারা তদপেক্ষাও খভীরতর অঞ্ধকাঁরে প্রবেশ করে 1৯॥ 



মীগাংপাতত্ব।. ঈখ৯ 

. অনা দেবাছবিদায়াছন্য দেবাহুর বিদায় । 
ইতি শুঞম ধারাণ।ৎ বে নস্তদ্বিচটক্ষিরে ॥ ১৭ ॥ 

,জ্ঞানীরা দেবতা! জ্ঞানে ও কর্মের পৃথক. পৃথক, ফল কহিয়া- 
ছেন। বহারা আমাদিগের নিকট ইহা (অর্থাৎ দেবতাজ্ঞান ও 

কণ্ধতত্ব) ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই জ্ঞ/নীদিগের মুখ হইতে আমর! 
এরূপ গুনিয়াছি ॥১০1 ইহ] দ্বারা অর্থাৎ উপরের ৯1১৭ শ্লোকের 

তাঁৎপর্যয এইযে কেবল দেবতা জ্ঞান অথব। কেবল কর্মদ্বার ফল হয় 

ন। বাহার দেবতা্চন ও যজ্ঞ কার্ধ্য একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বিবে- 

চনায় দেবত। অচ্চন। ও যজ্ৰকার্ধয সম্পন্ন করেন তাহারাই অন্তত 

লাভ করিতে পারেন; ইহার পরিস্কার মীম।ংনা! হইতেছে অত্যঃ- 

পর ১১প্লোক। 

বিদ্যাথা বিদ্যা্চ বস্তদ্বেদে!। ভয়ং মহ | 

অবিদ্যয়! মৃ্যুৎ তীন্ব। বিদ্যয়া মৃত মক্সতে | ১১॥ 

বঙ্গানুবাদ | 

, যে কেহ দ্রেবতা জ্ঞান ও কম্ম্ম উভয়কে একত্র (অর্থাৎ একই 

পুরুষের অনুষ্ঠের বলিয়া) জানে মে কর্ম দ্বারা স্বতা ( অর্থাৎ 

“স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম ) হুইতে মুক্ত হইয়া দেবত। জ্ঞান দ্বার] 
দেবত্ব লাভ করে । ১১॥ 

অন্ধংতমঃ প্রবিশস্তি যেহ বন্ভুতি মুপাসতে । 
ততোভুয় ইবতে তমো যউ সম্ভৃত্যাং রতাঃ1 ১২4 

যাহার। ( কেবল অবিদ্যা রূপিণী) প্ররুতির উপান্না। করে 

তাঁছার! গভীর অজ্ঞানা্বকারে প্রাবেশ করে ললীর যাহারা কেবল' 
কার্য ব্রহ্ম হিরণণির্ডে 'অনুরক্ত তাঁহারা তদপেক্ষা ও, গতীরত্বর: 
অন্ধকারে প্রবেশ করে 1১২6 



১৮00 শীমাংসাতদ্ব | 

. »*"্ন্য দেবাছঃ সম্ভবাদন্য দাহুরসন্তবাৎ। 
ইতি শুভ্রম ধীরানাং যেলস্ত দ্বিচক্ষিরে 1 ১৩। 

জ্ানীরা কার্য্য্রন্ধ ও প্রকৃতির উপাসনার পৃথক, পৃথক, ফল 
কহিষ্লাছেন ( অর্থাৎ .কা্যব্রক্ম উপাঁপনার ফল অনিগাদি এশা" 
লাভ এবং গ্রক্কৃতির উপাসনার ফল প্ররুতিতে লয় ॥ ১৩॥ 

দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ প্লোকের ব্যবস্থা মতে প্রকৃতি পুরুষ 
উভদ্ধের উপাঁনা করা কর্তব্য । কেবল কার্ধ্য ব্রন্মের উপাঁষন! 

ছারাও ফল হয় না! কেবল প্রক্লুতির উপানন। দ্বারাও ফল হয় না। 

যিনি উপানক তাহারই কর্তব্য পুরুষ ও প্ররূতি উভয়ের উপাষন। 

কর! ইহার পরিস্কার মীমাংনা ॥ ১৪ শ্লোকে হইয়াছে ॥ 

শস্তুতিঞ্চ বিনাশনঞ্চ যস্ত দ্বেদোভয়ৎ নহ। 
বিনাশেন স্ত্যুৎ তীহ ।” নভ্যা স্ৃত মন্সুতে ॥ ১৪ | 

ষে হিরণ্যগর্ভ ও প্ররর্ণ্ভর উপারনা উভয়কে একত্র ( অর্থাৎ 
একই পুরুষের অনুষ্ঠেয়) বলিয়া জানে যে হিরণ্যগর্ডোপাসনা 
দ্বারা € অনৈশ্ব্য্য ও অধর্ম্মাদিরূপ )' মৃত্যু অতিক্রম করিয়া 
প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা (প্রকৃতিতে লয়বূপ) অন্বতন্ব প্রাপ্ত 
হয় 1১৪ ৫ 

কৃ যুর্কেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ফাহ1 বাবু মহেশচন্দ্র 
পাল কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে, প্রমাঁণ জন মূল ও বঙ্গানুবাদ 

কিয় উড করিলাম । 
ভূতীয় অধ্যায় ! 

বএকেো। জালবান, ঈশিত ঈশিনীভিঃ। 
বর্বাললোকানী শিত ঈশিনীভিঃ ॥. 
র এটবৈক উদ্ভরে সম্ভবে চ র্ 

্ এতঘিছুর স্থতান্তে ভরস্তি 1 ১॥ 



মীমাংসাতত্ব। ১৮৯ 

ঘঙ্গানবাঁদ উদ্ধত । 
সেই অদ্বিতীয় পরমাস্মাই জগত্স্বরূপ ও জগৎকর্তী। তিনি 

শলায়া বিশিষ্ট হুঈয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা এই অনন্ত ব্রচ্জাণ্ড হুডি 
করিয়াছেন, তিনিই শ্বকীয় মায়া বলে সর্কলোক উৎপাদন করি- 
তেছেন। তিনি কোন সময়ে স্বীয় প্রভু শক্তিছ্বার। প্রভূত হন 
কখনও বা স্বয়ংই উৎপন্ন হইয়া! থাকেন যাহারা ঈশ্বরের এই সকল 

কার্ধেযর মন্্ম বোধ করিতে পারে তাহারা অস্বতত্ব লাভ করিয়॥ 

জীগবন্ুক্ত হইয়া! থাকে । এই শ্লোকের দ্বারা ও ঈশ্বরের সাঁকার 

রূপের সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়। গেল । ঈশ্বর যে স্বকলকর্ম্ম তন্মধো 

এমন প্রয়োজনও হইয়াছিল যে সেই প্রয়োক্গনানুরোধে তিনি 
ইচ্ছাঁমতে নাকার মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যিনি এই অনন্ত 
ব্রন্মাণ্ডের হৃজন পালৰ ও সংহার করিতেছেন, তাহার নেই সযস্ত 

কার্ধয গতি ও তাহার আরি অস্ত বুগ্ধিয়) লওয়া! কাহারও, সাধ 
নহে। ক্ুুতরাং ঈশ্বরের সাকার রূপ নাই এই কথ। বলিলেই নি" 

তি হইতে পারে নাৎ অতঃপর সাকার রূপের ও তাহার কারণের 

ওমা করিব ॥ 

শ্বেতাশ্খ তরোপনিষৎ। 

তৃতীয় অধ্যায় । 

একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তন্থুর্য ইমালোঁকান, ঈশত 

ঈশিনীভিঃ | প্রত্যঙ, জনাং স্তিষ্টতি সঞ্ুকোপান্ন কালে সংস্থা, 
নিষ্বা ভূবনানি গোপাং ॥ 

বঙ্ান্থবাদ উদ্ধত | 

(যেহেতু একমাত্র ত্রন্মই শ্বীর শক্তি দ্বারা অখিল ভবন টি 
করিয়াছেন । এক ব্রক্মকেই' জগৎ্কর্ভা বলিয় জানিতে হইবে: 



ৃ ই  মীমাংআতত্ব। 

বই পনর নকলের আদি, তিনি বকল রা ঘ করিয়া পা- 
- লন ক্ষরিতেছেন এবং প্রলয় কালে কোপ প্রকাশ পূর্দক বমন্ড 
জগৎ বিনাশ করিয়া থাকেন, তাহারই মাহাস্থাপ্রভাবে অসীম- 
 ব্রন্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে ॥ 

এখানে পাওয়া গেল সেই ব্রহ্ম রুজ্র। ত্রিবেদোক্ত বন্ধ্যারমগ্রে 
সেই কুদ্রের সাকার রূপের ধ্যান আছে নেই সন্ধার মন্ত্রে যেই 
রুদ্রই পরব্রন্ম বলিয়া সতত ও নমন্কৃত। 

য্তুর্কেদ মাধ্যনিনী শাখার রুভ্রাধ্যায় নামে যোড়খ অধ্যায় 

১--১৬ কণ্ডতিকা হইতে আর্ত হইয়া ৬৬ কঙিকায় পরিনমাপ্ডি 

হইয়াছে, তাহাতে রুদ্রই ব্রহ্ম, রুদ্রই জগৎ পাতা জগৎ্মরষ্টা রুদ্রই 
জগৎ হৃষ্টি ও পালন ও নংহার করিতেছেন রুদ্রই অনন্ত ব্রহ্মাগ্ডের 
একমাত্র কর্ত1। এ অধ্যায়ে রুদ্রের রূপ অরূপ সমস্তই বণি'ত হই- 
গাছে, কুদ্রই বিশ্বব্য(পক বিশ্বাধার, রুদ্রই আত্ম। ও.পরমাক্সা। পৃধি- 
বীর 'অগুমাত্রও রুদ্র ছাড়া নয়, রুত্র নিরাকার ও প্রায়োক্ষনের 

অনুরোদধে বুবিধ-রূপে সাকার, তাহার অনন্ত মূর্তি এজন্য বেছে 
তাহার এক নাম বছরূপ। এই বেদ রহন্য উপমিষদেও রুর্ডই 
'অধ্িতীয় ব্রক্ষ ও সমস্ত কারণের কারণ । 

বিশ্বত শ্ক্ষুরুত বিশ্বতো মুখে! বিশ্বতো বাছরুত বিশ্বতম্গাৎ। 

ঈৎ বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ দ্যাবা ভূমিং জনয়ন, দেবএক || 
নেই পরবরন্ষের চক্ষু সর্বত্রেই' বিদ্যমান, এবং তাহার মুখ সর্ব 

ব্যাপক তাহার বাহু সর্ধবস্ততে এবং অশেষ জগতে তাহার পা 

ব্যাপক রছিয়াছে মেই অদ্বিতীয় ভূতভাবম পরমাত্মাই সমস্ত 'জী- 
বকে, হি করিয়াঙ্ছেন এবং নেই জগৎ কারণ জগৎপাতা জখদী-. 
স্বর সব মর্তা,রলাতলাদি জনন্তকোটি বন্ধাণডের আছি কারণ) 



মীমাংসাতন্ব? 0১৮৩ 

থে। দনেবানাং প্রভবস্চোন্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো ডিন ধু 

 হিরণ্য গর্ভং জনয়ামাস পূর্বং মনোবুদ্ধা শুভয়। বংযুনক্ত, ৪ 

বঙ্গানুবাদ | 

বিন ইন্্াদি দেবরান্দের জন করিয়া তাহাদিগকে স্বস্ব আ- 
ধিপত্য প্রদান করিয়াছেন, ঘিনি বিশ্বের অধিপতি, ধিনি রুদ্ররূপাঁ 

যিনি নর্ধজ্ঞ এবং যিনি জগৎ উৎপত্তির পুর্বে হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে 

হুর্টি করিয়াছেন । সেই পরমপুরুষ আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দান 
করুনঃ যাহাতে আমরা সেই জ্ঞানালোক ছারা পরমপদ দর্শন 
করিয়া তাহা লাভ করিতে পারি । 

এই মন্ত্রেও রুদ্রই পরত্রদ্ধ রুদ্রহইতেই হিরণ্যগর্ভ গ্রবং ইন্দ্রাছি 
দেবরৃন্দের সৃষ্টি হইয়াছে, রুদ্রই অখিল ব্রন্মাণ্ডের কত ইহ! স্থির 

হইয়া রহিয়াছে । যজজুর্বেদ মাধ্যন্দিনী শাখার ষোড়শ অধ্যায়ের 

১১৩ কণিকার প্রথমমন্ত্রেও রুদ্রের লাকার মূর্ভির প্রমাণ আছে 
২৮ কণ্িকায় সেই রুদ্রকে কুদ্র নামে, সর্বীনামে, ভবনামে” পণ্ড" 

পতি নীলকণ্ঠ, বিতিকণ্ঠ, নামে ৪১ কগ্িকায় শঙ্কর ও শিবনামে 
পাউতেছি, নেই রুভ্রের এ ২ সমুদয় নাম কর্ম্মমূলক, ইহার প্রমাণ 
এঁ অধ্যায়ে অতি বিস্তৃত রহিয়াছে । 

যাতে রুদ্র শিব! তনুর ঘোরাহ পাপ কাশিনী | 

তয়! নম্তনুব। শল্তময়! গিরিশস্তাভিচাকশীহি | ৫ 

হে রু্ তোমার যে মঙ্গলপ্রদ ভয় বিনাশক অলৌকিক শরীর 
আছে, সেই শরীর স্মরণমাত্র ষমভ্ত পাপ বিনাশ হয়। তুমি পর্মত". 

স্থায়ী হইয়া অখিল জগতের কল্যাণ বিস্তার করিতেছ,, এইক্ষণ 
এই প্রার্থনা করিতেছি ভুমি নেই মঙ্গলপ্রদ শরীস্প দ্বারা আমানি-. 
গকে অবলোকন কর“তোমার শুভপরদ অবলোকনে আমরা সর্বন্ধ 
কল্যাণ ্রাঞ্জ, হইব 1. 



জী . [. মীমাংশাতন্ব! 

হাসিব মিরিশস্ত হন্তে বিভরাডবে | ূ 
শিবাং গিরিত্রতাং কুরু মা হিৎ ও নীঃ পুরুষং জগৎ | 

হে গিরিশস্ত তূমি হস্তে ষে ধনু ধারণ করিতেছে নেই ধনু ঘ্বারা 
আমাদিগকে হিংনা করিওর, আমাদিশকে মঙ্গল প্রদান 'কর, 
তোমার সাকার ব্রহ্ষব্রপ প্রদর্শন দ্বার] জগতের প্রার্থন! পরিপু 
রণ কর ॥ ৩ ॥ 

এই পঞ্চম ও ষষ্ট মন্ত্রে ও রুর্রের সাকার ব্রন্মরূপ দ্বারা দর্শন 
পাওয়ার প্রার্থনা হইয়াছে এই মানব জর্থতে যদি কেহর অকারণে 

প্রয়োজন হয় বে সাকার উপানন। বেদে নাই বলিয়া অপ্রকৃতত 

ও অনঙ্ষত রঁপে ব্যবস্থা করিতে £! তবে যিনি অনন্ত ব্রর্জাণ্ডের 

সৃষ্টি ও পালন ও সংহার কর্তা, তাহার কি কোন সময়ে ও এমন 
কোন কারণ পরিয়াছিলনা যে সাকার মৃত্তি রূপে প্রাদুভূতি 
হইতে» অর্থবা সাকাররূপ পরিগ্রহ করিতে 9 সেই আদির্ম 

কালে ঈশ্বরের ত্রিকালজ্ঞতা বাজেয়াপ্ত হইয়াছিলনা, এই কালে 

যে ব্যবস্থা বাহির হইবে; সাকার উপাসনা বেদে নাই বলিয়া! 

ইহা তিনি দেই কালে জানিতে পারিয়াছিলেন স্ুতর।ং প্রণবে 

যুখন তিনি নাদ বিন্দুরূপে বেদে আছেন তেমনি ওকারনাথ 
নামে জ্যোতিলির্ পৃথিবীতে ও মহাতীর্ঘ রূপে প্রানুভূতি হইয়া 
মহিরাছেন, ভ্রিবেদোক্ত বন্ধ্যার মন্ত্রে তাহার ধ্যান কপালে বলিয়া 
কুশাবর্তে কপালেশ্বর নামে বিদ্যমান রহিয়াছেন; বেদে আছে 
সেই ঈশ্বর হইতেই বেদ বহির্গ 5 হইয়াছে, তাই তিনি চতুর্বেদেশ্বর 
দামে লিঙ্গরূপে বিদ্যষাল, আছেন বেদে সেই ব্রহ্মই একম্মুতর 

(বিশ্বের কর্তা- বলিয়া, বিশ্বেশ্বর নামে, জ্যোতিলি' বিরাজমাস , 

ইইয়। রহিয়াঁছেন | বেছে জন্ম মৃত্যু বন্ধন হইতে চিরমুক্তির 
কামনায় তর্ক দেবতায় অন্চনা রহিয়াছে তাই: হ্থিনি.কুশাবর্তে 



সীমাংসাতত্ব । ৯৮ 

তাস্থক নাঁথ নামে জ্যোতিলিক্জ মহাতীর্৫ঘ রূপে বিরাজমান হইয়া- 

রহিয়াছেন। বেদে ্সাছে যে সময়ে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছিলন। 
কেবল জল মাত্রই গ্রাকাশ হইয়াছিল । সেই সময়ে ব্রহ্মা বিধুর 

ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায় সেই ব্রহ্ম উভয়ের মধ্য স্থলে 

অতি বিপুধ্র আকার লিঙ্গরূপে প্রানুভূতি হইয়াছিলেন 1: তাহ!" 
তেই উভয়ে বংগ্রাম ক্ষান্ত করিয়া, সেই লিক্ষরূপের আদি অন্ত 

জানিতে প্ররত হইয়াছিলেন। ইহাই ঈশ্বরের মূর্ভি পরিগ্রহের 
প্রথম কারণ । যদি বেদ রহম্য উপনিষৎ দেখিতে হয়, তবে 

গামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ যাহা বাবু মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক 
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থ হইতে মূল"*ও বঙ্গানুবাদ 

ব্রন্মের সাকার রূপের গুমাণ জন্য উদ্ধত করিলাম ! যথা--.' 
নামবেদীয় কেন ব! তলবকারোপনিষৎ-_- 

তৃতীয় অধ্যায় 
ব্রদ্মহ দেবেভ্যো৷ বিজিগো তস্য হ ব্রন্মণে। বিজয়ে 

দেবা অমহী যস্ত তএঁ ক্ষম্তাম্মীকমে বায়ং 

বিজয়ে ইন্মীকষে বায়ৎ মহিন মেতী ॥ ১৪ ॥ ১। 

ন্রল্মই অখিল জগতের কর্তা, ব্রহ্ম দেবানুর বংগ্রাথে জগতের 

মক্পল সাধনার্থ অনুর দ্রিগকে পরাজিত করিয়া, দেবগণকে বিজয়ী 

করিয়াছিলেন । সেই জয়ে অগ্রি প্রভৃতি দেববর্গ আপন আন 

মাহাত্য প্রাপ্ত হইয়া মনে করিলেন যে, আমাদিগের মাহাত্মা বলেই 

এই জয় হইয়াছে, আমাদিগের মহিমাই এই জয়ের কর্তা 1১৪১. 

নামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ+ ৃ 
ত্বৈ়াং বিজজ্ঞোৌ তেভ্যোছ প্রানুর্বভুব | 

| তন্ন ব্জানস্ত কিমিদৎ হক্ষমিতি £ ১৫ ॥ ২৪: টি 

:বেই অস্তরধ্যামী পরাৎণর পরঘাতধা! ঈশ্থর, দেব গর খা. 
২৪ 



১৮৬... . মীমাংসাতত্ব। 

: বখাভিমান জানিয়াছিলেন। দেবগণ মিথ্যাভিানে গর্বিত হইয়া, 
অন্গুর গণের ন্যায় বিনষ্ট হন, এই হেতু ভীহাদিগের গুতিবোঁধ 
দিবার নিমিত্ত ইনি অদ্ভুত দেহ ধারণ পূর্বক দেবগণ লমক্ষে আবি- 
ভূতি হইলেন। কিন্তু ইনিষে পরমারাধ্য জৎপিতা পরমেশ্বর 
ও জগতের পুজ্য তাহা দেবতারা জানিতে পারিলেন ন1 ১৫২1 

সামবেদীয় তলবকারোপ নিষৎ। 
তেহগ্রি মব্রবন, জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ_ 
ধক্ষ মিতি তথেতি ॥ ১৬ 4 ৩। 

দেবগণ সেই অভূতপূর্ব মুষ্তি দর্শনে তাহাকে জানিবার নিিত্ব 
সমুত্নুক হইয়া অগ্নিকে বলিলেন হে হুতাশন ! ইনি কে? 
তাহা ভুমি জান? ইনি কি আমাদিগের পুজনীয় হইবেন তাহাও 
পরিজ্ঞাত হও! অগ্নি দেবতা দিগের বাক্যে সম্মত হইয়! বলি- 
লেন আমি ইহার তত্বান সন্ধান করিতেছি । ১৬। ৩। 

তদভ্যপ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোহসীতি অগ্নির্কা 

অহমন্মীত্য ব্রবীজ্জাতবেদাবা অহুমস্মীতি ॥ ১৭॥ ৪ 
অগ্নি দেবরন্দের আদেশে প্রেরিত হইয়। সেই আশ্চ্যরপী 

ময়োহর মৃত্তির নিকট উপস্থিত হইলেন অন্ভুত রূপধারী ত্রন্ষা 
অগ্নিকে সমাগত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্রি 
কহিলেন আমি বিখ্যাত নাম! অস্্রি |] ১৭ || ৪ || 

| সামবেদীয় তলবকারোপ নিষৎ। 
'তন্মিং-্ত,য়ি কিং বীর্ধযমিতা পীদং গু সর্ব দরহেয়ং 
বদিদং পৃথিব্যা মিতি || ১৮11 € | 

: পুনর্বার ্রদ্ধ অগ্রিফে জিজ্ঞাসা করিলেন,তোমার কি শক্তি আছে? 
তখন তগ্রি ত্রক্মাকে বলিলেন, আমার এইরূপ দাহিকা শক্তি আছে 
যেআমি ন্ধাওস্টিত চরাচর নমস্ত পদার্থ দ্ধ করিতে, পারি ১৮৫%. 



মীমাংলাতত্ । ১৮৭ 

তন্মৈতৃণং নিধধাবেতদ্দহেতি ততুপ প্রেয়ায় 
সর্ধজবেন তন শশীক দঞ্চং সততএব. . 
নিবর্তে নৈতদখকং বিজ্ঞাতুং বদেতদ, বক্ষ মিতি (1১৯1৬ 11 

ভখন সেই অনির্বচনীয় রূপধারী জগরাথ অগ্নির সম্মুখে 
একটী ভৃণ ধরিয়া তাহাকে বলিলেন, বদ্দি তোঁমার সমস্ত ব্রন্মাণড 
দহনে শক্তি থাকে, তবে তুমি অগ্রে এই তৃণটী দ্ধ কর দেখি ?. 
অনস্তর অগ্ত্ি কোন রূপেও সেই তৃণ দপ্ধ করিতে বমর্ধ হইলেন 

না, সুতরাং অগ্রি নিরস্ত হইয়া দেবতা গণের নিকটে গমন করিয়া 

বলিলেন, আমি সেই রসনীয় মৃদ্ডির স্বরূপ নিণয় করিতে পারি- 
লাম না| ১৯11 ৬।। * 

মামবেদীয় তলবকারেো1পনিষৎ । 

অথ বারু মক্রবন, বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ-যক্ষ 
মিতি তথেতি 1 ২০ ৭11 

অনন্তর দেবগণ বারুকে কহিলেন, হে পৰন! ভুমি এই 
অভূতপূর্ব মৃত্তির নিকটে গমন করিয়া, তাহার তত্বানুসন্ধান কর । 

বাঞু উত্তর করিলেন যে, আমি ইহার ষমীপে গমন করিয়া 
ত্বরূপ নিণয় করিতেছি ॥ ২৭। ৭। 

তদভাদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোনীতি বারুব্বণ অহম 
ল্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্থ। বা অহমন্মীতি | ২১1 ৮ || 

বানু তাহার নিকট গমন করিলেন । তিনি তাহাকে দেখিয়া 
বলিলেন, তুমি কে ? বারু উত্তর করিলেন, আমি আকাশ বিহার 
বানু। ১ ৮1 

্ * লামবেদীয় তবলবকাঁরোপ নিষৎশ, 
তন্দিং স্তবযি কিং বীর্য/মিত্যপীদণ্তবন্মমাদদীয়ং 
.,মদিতং পৃথিব্যাষতি 11 ২২11 ৯% 



১৮৮" মীমালাতত্ব | 

পুনর্ধমার সেই অদ্ভুত ঘুত্তি বলিলেন, তোমার কি শক্তি আছে ? 
বানু উত্তর করিলেন, এই পৃথিবীতে স্থাবর ও অস্থাবর বত পদার্থ 

আছে, আমি তৎসমুদ্ধায় গ্রহণ করিতে পারি 11 ২২।।৯॥। 

তশ্মৈতৃণং নিদধাবেতদাৎন্বেতি তদুপ প্রেয়ায় ৭ 
নর্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুৎ স তত এব নিবরতে 
নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদদেতদ, যক্ষ মিতি ॥ ২৩।। ১০ || 

তখন তিনি বারুর সম্মুখে তৃণ রাখিয়া, তাহাকে রলিলেনঃ 

পরম ! তুমি এই তৃণগী গ্রহণ কর দেখি? বাহু তাহার আদেশে 
সেই ভূণের সমীপবর্তীঁ হইয়। স্বীয় সমস্ত শক্তি ছার। তৃণ পরি- 

চালনে বত্ব করিলেন, কিন্ত কিছুতেই ক্লৃতকার্ধ্য হইতে না পারিয়? 

নিরস্ত থাকিলেন এবং দেবগথের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 

আমি সেই মনোহর মুত্তির শবরূপ নিণয় করিতে পারিলাম ন। । 
২৩ |) ১০।| 

মামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ। 

অথেন্দ্র মব্রবম্মঘবন্েতদ্বিজানীহি কিমেতদ, যক্ষ মিতি 

তথেতি তদভগ্ দ্রব্যৎ তল্মাভিরোদধে || ২৪1 ১১ | * 

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন ইন্দ্র! ভুমি ইহার নিকট 
উপস্থিত হইয়া ইনি কেও ই'নি আমাদিগের আরাধ্য কিনা ? 
*তদ্বিষয় বিশেররূপে পরিজ্ঞাত হও । ইন্দ্র সুরগণের বাক্য অ* 

জ্িকার করিয়া সেই পরমাত্মা পরব্রন্মের নিকট উপস্থিত হই- 

€লন। কিন্তু ব্রন্ম ইন্দ্রের সহিত আলাপ মাত্র না করিয়। অন্ত" 

ভিত হইলেন || ২৪ 11 ১১ ॥। 

স তন্মিক্রেবাকাশে স্রিয়মাঙ্গগাম বছুশোভমানামুমাং 
হৈয়বতীং তাগ্ু' হোবাঁচ কিমেতদ-যক্গ মিতি 11২৫।।১২ ॥ 

ব্রন্মের অভ্ীন হইলেও ইন্দ্র মেই আকাশে দ্টায়মান থা" 

চর 
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কিয় সেই মহাপুরুষ কোথায় গেলেন? এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, 

তখন বিদ্যারূপিনী উমাদেবী সেই মহাপুরুষে উত্তরের "প্রগাঢ় 

ভক্তি জানিয়। তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন ইন্দ্র লেই সুশো-. 

ভমা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি 1 যিনি এইক্ষণে এথা 
হইতে অস্তহিতি হলেন সেই মহাপুরুষ কে? আমার নিকট; 
ইহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করুন 11. ২৫1 ১২।। 

না ব্রন্মেতি ছে! বাচ ব্রন্মণোবা এতদিক্য়ে 
মশীয়ধ্বমিতি ততো হৈষ্ বিদাঞ্চকাঁর ব্রন্মেতি | ২৬৭1১ ।, 

তখন হৈমবতী 'উমাদেবী ইন্দ্রকে বলিলেন, তুমি এইক্ষণ, 

বাহাকে দেখিলে, ই নি ব্রহ্ম, তোমরা ই হারই মাহাত্যাবলে অসুর 

দ্রিগকে পরাজয় করিয়াছ, ইনিই দেবানুর যুদ্ধে তোমাদিগকে 
জয়শ্রী গাদান করিয়াছেন, ভোমর। নিখিত্ত মাত্র ঃ তোমরা শ্বন্ব, 

ক্ষমতাবলে অনুর দ্িগকে পরাজয় করিয়া তোমাদিগের এই 

বৃথা অভিমান নিবারণের জন্য ব্রন্ষ তোমাদিগের নিকট আবি- 
ভূত হইয়াছিলেন। তখন ইন্দ্র উমাবাক্যে তাহাকে ব্রহ্ম, বলিয়া 
জানিতে পারিলেন | ২৬1১1), 

তম্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামি বান্ান, দেবান, 

যদোগ্রির্বারুরিক্্ স্তে হ্যেননেদিস্ঠং পম্পশুযস্তে হ্যেনৎ-' 
প্রথমোবিদ্বাঞ্চকার ব্রন্ষেতি || ২৭ ২ || 

অগ্নি, বারু ও ইন্দ্র ইহারাই প্রথমে ব্রন্মের দর্শন লাঁভকরিয়া- 
ছিলেন, এবং উক্ত, দেবতারাই তাহাকে সর্বাগ্রে ব্রহ্ম বলিয়া জা" 
নিতে পারিয়া ছিলেন, সেই নিমিত্ত তাহারা সর্কদেবের প্রধান, 

ছইয়া রহিয়াছেন || ২৭ ২ মা 
তক্সাস্থা ইক্দোহতি তেরামি বান্যান, দেবান,ফ হোন: :" 
্নেদিষ্ঠং পম্পর্শ র হ্োনং প্রধ্মোবিদাঞ্চকার বন্ধ রা 
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১. আমি, বাহু ও ইন্জ এই দ্েবত্রর ব্রন্ষের সাক্ষাৎকার লাভ- 
: কষরিত্বাছিলেন কিন্তু ইন্্রই ব্রহ্মশক্তি উষাদেবীর রুপায় ব্রক্মাকে 
. অর্কাপ্রথমে জানিতে পারিয়াছিলেন, এজন্য উক্ত দেবত্রয়ের মধ্যে 
 ইন্্রই প্রাধান্য পদ প্রা্ড হইয়ান্ছেন | ২৮ ॥ ৩ ॥ 
সেই পরাৎ্পর পরযাত্মাপরব্রদ্ের মুদ্ি পরিগ্রহের এই যে 
কারণ বেদরহগা উপনিষদ গ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহাভিন্ন 
তাহার সাকার রূপ পরিগ্রহের বহুবিধ কারণ আছে। এই অনন্ত 
বন্ষাণ্ডের টুহষ্ি স্থিতি ও পালন পোষণ ধর্ম সংস্থাপন, ও অধর্ম্মা 
অত্যাচার দূরীকরণ ইত্যাদি অনস্ত প্রয়োজনে, সেই ব্রক্ষের অনন্ত 
মুততি। যিনি স্বার্যযব্রন্ধ তাহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ সমস্তই থাক! 
আবশ্যাক | ধিনি ন্বয়ং সমস্ত কার্ধা করেন, তাহারতো এঁ নমস্ত থা- 
কিবেই থাকিবে; যিনি অন্যের দ্বার কর্ণ্দ করান তাহারও 
কথা বলিবার ও সাক্ষাৎ হইয়া অনুজ্ঞা প্রদান করার দরকারি । 
কর্ম থাকিলেই কর্তা থাকিবৈ, কর্তা ভিন্ন কর্্দ হইতে পারে না । 
কি আশ্চর্য্য বিচার, সৃষ্টি, স্থিতি, পালন, পোষণ, হুষ্টিসংহাঁর নেই 
ব্রক্ষের কর্ম, শ্বীকার করিয়! ব্রন্ষের সাঁকারত্ব অস্বীকার করা হস 
কোনি, বেদের ব্যবস্থায়, অথবা কোন যুক্তি মূলে? যিনি সাকার 
রূপ পরিগ্রহ করিতে অক্ষম এই জগতের কোন. কম্ধ করিতে তিনি 
সক্ষুম হইতে পাঁরেন ? যিনি কথা কহিতে অক্ষম, তিনি অন্যকে 
কোন কর্ম করিতে অনুমতি দিতে কি সক্ষম হইতে পারেন ? যাহার 
হত নাইঃ পদ নাই, শরীরের কোন অক্সনাই চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, 
শতশত'লহজ্জ যহঅ কোটি কোটি বৎসর তপন্যা করিলেও তিনি 
ভক্তকে দর্শন দ্বিতে নক্ষম হইতেপযুরন কি রূপে ? বেদে কাকার 
উপাসন। বন্প্রকার থাকা সত্বেও"্মাকোর উপাঁপন৷ রেদে নাই,এ ই 
জপ অন্ঠার কথা.রলিবার দরকার কি? তাহাই চিন্তার বিষয় 
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এই অনস্ভ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা যদি সেই”মঙ্গল- 
ময় করুণাময় ঈশ্বর পরর্রদ্ধ, তবে ধর্ম্মাধর্্, চোর, লাধু, ছুষ্ট, দা, 
নিংহ»ব্যান্তর, মহিষ, গপ্ডার, ভন্ুক, এ সর্প, ইত্যাদি স্ষ্টি করিলেন 
কেন? কেনইবা অনন্ত প্রকারের রোগের হৃষ্টি করিলেন, ইহাতে 

ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য কি? তবেই বল! কর্তব্য যে মনুষা 

যদি রোখে আক্রান্ত না হইত এবং অধার্ম্িক দ্িগের অত্যাচারে 

এবং হিংঅ পশুদিগের আক্রমণে নিপতিত না হইত তাহা হইলে 

কখনও রক্ষার জন্য ঈশ্বরকে ম্মরণ করিত মা । তবেই স্বীকার 

কর। কর্ভব্য যে ভক্তগণ নর্ধদা1 তাহাকে স্মরণ করে, এই কারণে 

তিনি এরূপ ভয়াবহ আপদ সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, ভক্তগণ এ 

সমুদয় আপদে পড়িয়া তাহাকে ডাকিলে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ 
করিলে তিনি সাক্ষাৎ হইয়া! ভক্তকে অভয় দান, এবং দ্ুষ্ইকে 
সংহার করিয়া থাকেন, তরে বেদরহন্য উন্পনিষদ গ্রন্থে যে তাহার 

বর্ণন। রহিয়াছে, অর্থাৎ সেই ত্রচ্ষের চক্ষু বর্ধত্র মুখ পাদ সর্বত্র, 
তিনি সর্বদশী সর্বাস্তর্যযামী সর্বশক্তিমান ও সকলের নিয়ন্ত1 ইহ? 
তাঁহার ক্ষমতা ও অসীম শক্তির পরিচায়ক,কিস্তু ভক্তদিগ্রকে দর্শন 
দিতে কিম্বা কোন ভুষ্টকে সংহার ও ভক্তও ধর্মকে রক্ষা করিতে 
এবং ঈশ্বরের যে সকল কম্ম আছে সেই সমস্ত কর্মের প্রয়োজনে 
তিনি যে নানাবিধ মুত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন তিনি সেই: 
সমস্ভ ক্ষমতা ও অলীম শক্তি ত্যাথ করিয়া নহেঃ লেদে ব্রন্মের 

কার্ষ্ের বর্ণনার নঙ্গে সঙ্গে তাহার সাকার রূপের ও নামের 
বণনা হইয়াছে, বেদে প্রমাণ বুহিয়াছে ত্রাহু্গণ ঈশ্বরের সুখ, 

“হইতে, ক্ষত্রিয়গণ বাহু হইত্প্্* উর হইতে শুড্র ঈশ্বরের পাদ 
, পন্ম হইতে উতৎপয হইয়াছে । বেদে ঈশ্বর যে পাকার এই প্রমাণ ' 
দ্বারাও তাহা প্রতিপন্ন .হইতেছে, যিনি পরব্রক্ম পরাৎ্পর তিনি" 
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নিরাকার হইলেও ধহৃবিধ প্রয়োজনে এবং ভক্ত দিগের হিতের 

জন্য নাকার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং সাকার নিবাকার 

সেই ব্রদ্ষের ক্ষমতাধীন ও ইচ্ছ্বনুবতী” ত্রন্ম যদি কেবল নিরাকার 
ইন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের বণ ভেদে জাত- 
কর্ম হতে চুড়াও যজ্ঞোপবীত ও বিবাহাদি সংঙ্গাব এবং অন্তোষ্টি 
ক্রিয়া শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ক্রিয়! কর্ম্মের ব্যবস্থ৷ ও মন্ত্র গুলি 

বেদে বহুবিস্ত-ত রূপে রহিয়াছে, তাহা কখনও বেদে থাকিতনা, 

এবং তর্পণের মন্ত্রও সম্ধ]।র মন্ত্র বেদোক্ত ব্রাহ্মণের গভেদানুসারে 

বেদে থাকিকনা 1 জন্ধ্যার মন্ত্রে নাকার দেষ দেবীর, ধ্যান, মন্ত্র 

মাম, বেদে থাকিত না, সাকার দেবগণের নামে হোম ও অষ্চন। 

করার মন্ত্রও নাকাঁর দেবগণের নাম বেদে থাকিত না। 

এই পুস্তকের প্রথম হইতে তৃতীয় অধ্যায় পর্যাস্ত যে যে ত- 

কের সমালোচন! হইয়।ছে, তদ্বার৷ এই অধ্যায়ের তর্ক সন্বপ্ধে 

বহুবিধ প্রমাণ, অর্থাৎ সাকার উপালন]। বেদে যে বছুবিস্তত রূপে 
আছে তাহ] প্রস্ফুটিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ের তর্ক নস্বস্ধে 
বপিবার কথা আরও কয়েকগি আছে তাহা এইযে, সাকার উপা- 

ধান! প্রতিম। পুজার বিরুগ্ধে যে কয়েকদী প্রমাণ সমালোচনায় 

প্রকাশ করিয়া বিচার শেষ কর] হইয়াছে, এ্ট কয়টি বচন মাত্রই 
বেদ না, বেদ বন্ুবিস্তূত? বেদের বহুশীখ। অথবা বেদের 
এই কয়েকদী বচন আদ্ৃত করিয়া! কিজন্য বেদের সমস্ত মন্ত্রগুলিকে 
উপেক্ষা করিতে হইবে, আদিম বৈদিক কালের ব্রাদ্গণেরা কি 
বেদাধ্যয়ন করিন্ডেন না! তাহার] কি বেদজ্ঞ ছিলেন না, তাদ্রা 
যেমন করিতেন বেদ অধাররম্্তমন করিতেন বেদোক্ত ক্রিয়া, 

তাহার] যে সাঙ্িক ত্রিলঙ্গাক্িত ত্রা্গণ ছিলেন ইহাও কি কেছ 
'আন্বীকার ক্ধরিতে পারেন, হিন্দুর জাতকর্্ম ও অল্লারস্ত, চূড়া, 
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উপনয়ন ও বিবাহাদি সংস্কার, শ্রান্ধ তর্পণ যমন্তই বেদেউক্ত ইহার 

আচমন ও শ্বস্ভিবাটন হইতে পরিলমাগ্ডি পর্যন্ত প্রায় মন্ত্রেই সা- 
কার দেবের নাম ও অর্চন। রহিয়াছে | তর্পণের মন্ত্রেও বাকার 

দেবের নামে অঙ্চনা আছে ব্রাক্গণাদি ত্রিবর্ণের ভ্রেকালীন সন্ধ্যার 

মন্ত্রে নাকার দ্বেব দেবীর ধ্যান, অচ্চণ1, শব ও নমক্কারের মন্ত্র 

আছে, সমস্তই বেদোক্ত ও বেদোক্তরষোত্নর্গ শ্রদ্ধে সেই রুগ্রের 

ধ্যান ও রুজ্রের যোড়শোপচার পূজা হোম ও বেদেক্ত রুদ্রাধ্যায়, 

ব্রত্মের সাকার রূপের স্তব আছে বর্ণ প্রভেদে, ব্রাহ্মণের প্রভেদ 

সমন্তই বেদ প্রস্থ ত যথা খগৃবেদী ব্রাহ্মণের সমস্ত কশ্ম খগ্ বেদোক্ত, 

নামবেদী ব্রাহ্মণের নমন্ত কর্ম সামবেদোক্ত, যকুর্বেদী ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্রাদি তদ্র লোক ও নমস্ত হিন্দুর ক্রিয়া কর্ম 
বক্ধুর্কেদোক্ত ব্যবস্থ। ও মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইয়। থাকে, মনু সাক্ষ্য 
দিয়াছেনখষিগণ দীর্ঘকাল বেদোক্ত সন্ধ্যা উপাসনা করেন, বলিয়। 

দীর্ঘায়ু প্রজ্ঞ। বশ কীর্তি ও ব্রক্ষতেজ লাভ করিয়। থাকেন । ব্রান্গ- 
ণের। বেদোক্ত সন্ধ্যা উদ্ধাননা ত্যাগ করিলে পঠিত হন এবং 

অন্য কোন উপাবনায় তাহার অধিকার থাকে না। এই জন্য 
ব্রাহ্মণের কদাপি সন্ধ্যার উপযুক্ত কাল অতীত করেন নাই যদি 
কোন কারণে সময়াতীত হয় তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়। নন্ধ্যা করিতে 
হয়। পুর্রে যে অশ্বমেধ রাজনুয়, বাজপেয় ও অগ্নিষ্টোম ইত্যাদি 
যজ্ঞ হইত তৎ নমস্তই বেদোক্ত, এ নমস্ত বড় বড় যজ্ঞে সাকার 

ফরদধের অচ্চনার মন্ত্র বেদেই রহিয়াছে পূর্বেও বায়িক ব্রাহ্মণের 
টর্নকালীন বেদোক্ত হোম দ্বারা সাকার দেবের অর্চনা ঝরিতেন 
বে সময়ে বেদ মাত্র ছিল. পুরাণ ও তন্ত্র ছিল না যেই সময়ের ' 
যে সমস্ত দেব দেবীর মূর্তি আছে,তাহার অচ্চ্ন। বেদ মন্ত্র 
দ্বারাই হইত বেদে সাকার উপাননাঁ প্রতিসা»পুর্জার ধ্যান মন্ত্র 

২ ১, 
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বন্ছ বিষ্ুূঁত আছে বলিয়াই বেদ বছ বিস্তৃত ও বেদের বন 
শাখা । পর্বের খধির সাকার উপাসনার বিরোধিকেই না 

ভ্ভিক বলিম্না জানিত ও ভয় করিত। প্রমাণ পণ্ডিত প্রবর 
সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ যজুর্কেদ মাধ্যন্দিনী 
শাখারি ৩য় অধ্যায়ের ৩ কগঙ্িকায় ১ম মন্ত্রে, “যাহারা যাগ 

বিমুখ কখনই দেবোদ্গেশে বা পিতৃগ্ন উদ্দেশে কিছুমাত্র বায় 
করেন।, সেই নান্তিক মনুষ্োর নৃশংস বুদ্ধি ও ধুর্তত1, আমা- 
দিগকে যেন স্পর্শ না করে, হে ব্রহ্ষণস্প্তে আমাদিগকে 
রক্ষাকর।* 

সাকার বিরোধি দিগকেই বেদে নাস্তিক বলিয়! পুর্কের খষি- 
গণ উক্ত মন্ত্র দ্বার। অসি দেবতার নিকট বর প্রার্থনা করিতেন । 
সাকার বিরোধি যে নাস্তিক ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই কেনন! 

হিম্দুর. জাতকন্ম হইতে, আদ্ধ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ক্রিয়া আছে, 
তাহার আচমন ও স্বন্তিবাচন হইতে সাকার দেবত। গণের নাম 

ও 'র্চন। রহিয়াছে সুতর]ৎ এ সমস্ত ক্রিয়া ত্যাগ ন। করিলে মা- 

কার উপাসন। ভ্যাগ কর! হয় না, এ সমস্ত ক্রিয়! ত্যাগ করিলেই 
ষোলআনা রকমে অহিন্দছু ও নাস্তিক অর্থাৎ সাকার বিরোধি 
হওয়! যায়। পূর্বে ধাজ্ৰিক ব্রাহ্মণের! এ প্রকার পাকার বিরো- 
ধিকেই নাস্তিক বলিয়! উক্ত মন্ত্র ঘবার। ব্রহ্মণম্পতে যে অশ্নিদেবত! 
তাহারি নিকটে উক্ত রূপ প্রার্থনা! করিয়! হোম করিতেন, সুতর1ৎ 

বেদ্বেক্ত ঘে কোন ক্রিয়। হিন্দুর কর্তব্য ও করণীয় তাহ! করিলেই 
সাকার দেবের অর্চনা করিতে হয় । বেদোক্ত ক্রিয়। অর্থাৎ জাত- 

কর্ম হইতে সমস্ত ঈংস্কার ও শ্রাদ্ধ তপ ণাদি সমস্ত পরিত্যাগ লা 
করিলে, সাকার উপানন।, ত্যাগ কর? হয় না. এ সমস্ত ক্রি 
ত্যাখ করিলেই হিন্দু ত্যাগ করা হয় সুতরাং পূর্বে আধ্য.খমি- 
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গণ সাকার উপামনার বিরুদ্ধে এ বচন অগ্রাহা ও অকর্্ধণ্য অ- 

ব্যবহার্ধ্য করিয়! ফেলিয়! রাখিয়াছেন | উহা! কোন হিন্দুর গ্রহণ" 

যোগ্য হইতে পারে না। 
০০০০ 

পঞ্চম অধ্যায়। 

জাতি অথবা বর্ণভেদ বেদে আছে কি না? এবং জাত্তি- 
ভেদ ঈশ্বরের অভিপ্রেত গ্রারতিক নিয়ম কি না ? 

যজুর্কেদ মাধ্যন্দিনী শাখার ৩১ অধ্যায়ের ১--১৬ কণিকার 

প্রথম মন্ত্রে যে পুরুষের বর্ধন! হইয়াছে একাদশ খন্ত্ে ব্রাহ্মণগ্বণ 

দেই পুরুষের মুখ হইতে, রাজন্য জাতি বাহুদ্ধয় হইতে, টবশ্য 

জাতি উরুদ্ধ় এবং পাদদ্বয় হইতে শুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে । 
উক্ত শাখার তৃতীয় অধ্যায়ে ১* কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্র ব্রা- 

ক্ষণ জাতি, ১১ কণিকার প্রথম মন্ত্রে ক্ষত্রিয় জাতি, ১২ কঙ্ডিকার 
প্রথম মন্ত্রে বৈশা জাতি, এব ৪৮ কণিকার তৃতীয় মন্ত্রে ব্রাহ্মণ 

বৈশ্য শুদ্র এই তিন জাতির, অগ্নি মমীপে কল্যাণ কামন। রহি- 
য়াছে এইরূপ বণ” ভেদের বনুপ্রমাণ বেদে আছে। 

মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ব্রাক্মণা্দি বর্ণ চতুষ্টয় যদি আপদ 
বিনা অপর কালে, ্বস্ব ব্ণশ্রম বিহিত কর্ম না করে, তাহহিইক্ুল 
বক্ষ্যমাণ পাপযোনি প্রাপ্ত হইয়। জম্মান্তরে শ্রক্রর দাপত্ব প্রাগ্ডহয় 

(৭ শ্লোক) চাতুর্বণ ত্বর্গাদি লোকন্রয় ব্রহ্মচ্ধযাদি আশম 

বুষট্ এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমুদয় বেদ হইতেই প্লিদ্ধ 
হইয়াছে । €৯৭) 

'ক্সানুশাননিক পর্বের পঞ্চতিংখদধেক শততম অধ্যায়ে 'ুধি- 
সির কহিলেন পিতামহ! জরাহ্ষণ ক্ষায় বৈশ্য ৪ শুর এই চতুর্তিধ 
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ঘণেরি, মধ্যে কোন কোন বর্ণের অন্ন ভোজন কর! কর্তব্য তাহ! 

. ক্বীর্ভর করুম । 
তীম্ম কহিলেন ধর্্মরাজ ! ব্রাহ্গণ টুনি ও ৫ ইহার! 

 পরস্গার পরঞ্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারেন । কিন্তু কুকন্ম্ী- 

শ্বিত শুদ্রের অন্ন ভোজন কর] কাহারও বিধেয নছে। বৈশ্য 
যদি যাগ্রিক ও চাতুন্মাস্য নিরত নাহয় তাঁহা হইলে ত্রাঙ্গণ ও 

প্কত্রিয় তাহার অন্রভোজন করিবেন ন' ব্রাহ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
ইহার! শুদ্রা্ন ভোজন করিলে ইহাদিগের পৃথিবীর জলের ও মনু 

ষ্যগণের যল ভক্ষণ করা হয়। ব্রন্ধণাঁদি বণত্রয় লন্ধ্যাবন্দনাদি 
কার্ষেয একান্ত অনুরক্ত হইয়াও যদি শুদ্রানুষ্ঠেয় কার্ষের প্রবৃত্ত হন 
তাহ! হইলে উহাদিগকে নিশ্চয়ই চরমে নরকে নিপতিত হইতে 

হয়। এইরূপ প্রমাণ বেদ পুরাণ উপপুরাণ স্বতি তত্র রামায়ণ 

মহাভারত ও মন্ুনংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যাপুত রহিয়াছে । এ- 

স্থলে তৎসমুদয় সংগ্রহ করিলে গুনক্ষ বছ বিস্তত হইয়া পড়ে । 
উল্লিখিত চতুর্বিধ জাতিই মূল তাহা হইতে বর্ণসঙ্করাদি 

অনেক শাখ। গ্রশাখ! বাহির হইয়াছে । জাতিগত সম্মান সকপ 

জাতির মধ্যেই আছে, কিন্তু হিন্দু জাতিই তাহার মূল ও আদি, 

অন্য সমস্ত জাতি তাহার পরবর্তী । অন্য সমস্ত জাতি হিন্দু 

হইতেই জাতিগত সম্মনের আদর্শ লাভ করিয়াছেন । 

ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ হইতে উৎপন্ন বলিয়৷ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুর 
প্রভৃতি সমস্ত জাতির পুজ্য ও দেবতান্বরূপ | এই উচ্চ সম্মান 
ব্রাহ্মণ জাতি লাভ করিয়াছেন ইহা নূতন নহে অতি প্রাচীন ক] 
লীন সম্মান । ূর্ধকার সমস্ত ব্রন্মণ ত্রিসন্ধযা্থিত ছিলেন তাহার! 

'সন্ধ্যোপানন। না করিয়। প্রাণান্ডেও জলগ্রহণ করিতেন না । তি" 

কালীর বরাঙ্ধণের। বেদাধ্যয়ন বক্ষ্যোপাষস। বাগ যজ্জ তপস্যাদি- 
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দ্লার]। দেবতাদিগকেও অতিক্রম করিয়া উপাসনা] গাভাচ্র ত্র 

তেজ লাভ করিতেন । 

পুর্বে রাক্ষসের ব্রাহ্মণদিগ্ের, তপস্যা ও যজ্ঞ কার্ধোর বিশ্ব 
উৎপাদন করিত। ক্ষত্রিয় রাজগণ তাহাদিগকে বিদ্বু হইতে 

রক্ষা করিতেন । তৎকালে রাজন্য জাতিদ্বার। জাঁতিভেদ রক্ষা 

হইত | বর্তমান ঘময়ের রাজন্য জাতির চেষ্টা তাহার বিপরীত ॥ 

তৎকালের ব্রাঙ্গণের কিম্বা কোন হিন্দুর জাতিধর্্ম ন্ট করিতে 

কোন জাতীয় মনুষ্যের কোনরূপ চেষ্টা ছিল না। 

মনুষা হৃষ্টি সম্পর্কে বেদ লঙ্ঘন করিয়। যিনি আনুমানিক ইত্তি- 

হাস লিখিবেন হিন্ডুর তাহ। বিশ্বাম করা নিতান্ত অনঙ্গত | বানর 

ও রাক্ষনী হইতে শ্লেচ্ছ জ্ঞাতির উত্পত্তি ভিন্ন মানুষের মধ্যে অন্য 

কোন জাতির বানর হইতে উৎপত্তি হয় নাই, ঈশ্বর হইতেই চারি” 

জাতীয় মনুষা পশু পক্ষী গভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। 

শ্লেচ্ছজাতি ভিন্ন রাক্ষসী ও বানর হইতে যদি সমস্ত মানুষের 

সৃষ্টি হইত তাহা হইলে ঞ্বদে চারি জাতীয় মনুষ্য সৃষ্টির প্রমাণ 
এধং সথষ্টিহইতে বর্তনান সময় পর্য্যন্ত জাতিগত পার্থকা থাকিতনা ॥ 

বানর হইতে যদি অমস্ত মানুষের সৃষ্টি হইত তাঁহা হইলে 
জগতে বানর জাতির লোপ হইত! তবে কীত্িবাস যে সময়ে 

রাক্ষপী ও বানরের সহ যোগে শ্লেচ্ছজাতির উৎ্পত্তিরকথা লিখেন 
সেই সময়ে অন্য সমস্ত জাতীয় মনুষ্যই বিদ্যমান ছিল। 

এই অবস্থায় বানর হইতে মমস্ত মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে এমন 
অ্চু্গত কথা কিছুতেই পোষাইতেছে না। - 

যদি ঝরা“অর্থাৎ নীবার হইতে ক্রমশঃ ধানের উৎ্পতি হইত 
তবে ঝরার বীজ আর কখনই থাকিতৃ-না”. যদি বারা' হইতেই 
ধানের উৎপত্তি হইতে পারিত্ "তাহা হইলে হুজিতে এক জাতীয় 
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ধন্য ন্ নান! রর ধান্যের প্রভেদ কখনই থাঁকিত ন1। 
সত্বিকার দোষ গুণে সকল জাতীয় ধানা একজাতীয় হয় না, হইতে 
পারেও'না, যদি তাহাই হইত তবে নানাজাতীয় ধান্যের বীঙ্জ 
রাখার পদ্ধতিও রহিত হইয়! যাইত। তবে বাহার পূর্বপুরুষ 
বানর তাহারই ওরূপ কল্পনা হইতে পারে । মন্ুষা এক জাতি 

কি চারিজাতি হৃ& হইয়াছিল ইহার কোন বিজ্ঞান নাই,এই কথার 
বিশুদ্ধ গ্রমাণ আছে, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র নংহিতা। রামায়ণ ও 

মহাভারত ইত্যাদি ধর্ম গ্রন্থ । 

জাতিগত পার্ধক্য রক্ষা কর! হিন্দুর কর্তব্য। 

পুক্র যেমন টপত্রিক সম্পত্তি আপনার বলিয়! গ্রহণ করতঃ 
যত্ব মহকারে তাহা রক্ষা! করিয়া থাকে বেইর্ূপ পৈত্রিক ধর্ম 

&পত্রিক জাতিগত সম্মান আপনার বলিয়৷ রক্ষা করাই হিন্দুর 
অবশ্য কর্তব্য । ৰ 

মুসলমান ও খৃষ্টান পৈত্রিক ধন্ম জাতিগত সম্মান রক্ষা 
করিবেন, কেবল তাহ! করিবেন না, ধন্প্রাণ হিন্দু? অন্য সমস্ত 
জাতির পৈত্রিক ধর্মে বিশ্বান থাকিবে, কেবল নেই সুলভ 

পরম পদ্দার্থে বিশ্বান থাকিবে ন1 হিন্দুর ? 
অনুষ্য এক জাতি এই জ্ঞান এই বিশ্বাসে কোন জাতির কোন ' 

মুষ্য আপনার জাতিগত ধর ত্যাগ করিয়া থাকে ? তুমি যদি 
* মনুষ্য এক জাতি * বলিয়। আপনার ধর্ম ত্ঃ/গ্রকরিয়! মুষলমান 
কিংবা! খৃষ্টানের »ক্ষে মিশিতে চাও তবে তাহারা কি তোমার 
উপদেশের বশবন্ভীঁ হইয়া জাতিগত ধর্ম ও ব্যবহার পরিত্যাগ 

করিবেন ?ভূমি 'যদি'বল রোজা, নমাজ ও গিজ্জ্ণার উপাসনা কিছু 
নয়। মনুষ্য এক জাতি ছারা কি এই কথ গ্রাহ্য করিয়া রোজ। 
ব্যাজ ও শিজ্জণাদ উপাসনা ত্যাগ্ন করিবেন ? | 
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বেদে জাতিভেদ নাঈ এই কথ। কি হিন্দুর উপবুক্ত ? «যে বেদ 

হুইতে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, যে বেদ জাতিগত পার্থক্য 
রক্ষা, করিতেছেন, সেই বেদে জাতিভেদ নাই, একথা বলিলেই 

কি কথাটা কিনারা হইল | 
বেদ চতুর্ধণে'র সাক্ষ্যদান করিতেছে, কেবল ইহাই নহে। 

চতুর্মেদ চতুঃশ্রেণী বিভাগে ব্রাহ্মণের গুভেদ রক্ষা করিতেছে, 
এতন্ডিন্ন য্ুর্কেদ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র ও বর্ণ নঙ্করাদি হিন্দুগণের 
হিন্দুত্ব পোষণ করিতেছে; ইহাই জাতিগত বন্ধন। অর্থাৎ সমস্ত 

হিন্ছুব জাঁতকর্্ম হইতে অস্ত্যেষ্িক্রিয়। পর্য্যন্ত (উপরোক্ত বর্ণ ও 

শ্রেণীগত ভেদানুসারে ) সম্পত্ন হইয়া আসিতেছে 'যে হিন্দু তাহা 

হইতে বজ্জিতি, তিনিই প্রক্ক ত অহিন্দু। 
 জাঁতিভেদ ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়ম কি না বিচার 

করিয়া! দেখ! উচিত । 

ঈশ্বরের সৃষ্টি রাজ্যে যত কিছু পদার্থ আছে, সমস্তই দেখ! 
আবশ্যক 1 জাতিভেদ ন? আছে, জগতে এমন জাতি নাই। 

” ব্ুক্ষের মধ্যে জাতিভেদ ফুলের মধ্যে জাতিভেদ ফলের মধ্যে 

»জাতিভেদ লতাদির মধ্যে জাতিভেদ ধান্যের মধ্যে জাতিন্েদ, 

পাখীর মধ্যে জাতিভেদ জল জদ্ব ও জললচরের মধ্যে জাতিভেদ, 
' মৎচ্যের নধ্যে জাতিভেদ এবং কীটপতঙ্গাদি সমস্তের মধে।ই জাঁ- 

তিভেদ বর্তমান রহিয়াছে। পশুর মধ্যেও জাতি ভেদ-_এক 
জাতীয় বাঘ হৃষ্ট হইলেই হইত, তাহা ন1 হইয়া বাঘের মধ্যে 

নলাজাতীয় বাঘ হরিণের মধ্যে নানাজাতীত্ত হরিণ হস্তীর মধ্যে 
নানাজাতীয়'হস্তী ঘোটকের মধ্যে নানাজাতাঁর় ঘোটক বানরের 
মধ্যে নানাজা তীয় বানর; 

যদি জাতিভেদ ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়ম ন1 হস্ত 
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তবে স্কানাঞ্জাতীয় সপ” নানাজানীয় পাখী নানাজাতীয় কীট 
পতঙ্গ নানাজাতীয় বক্ষ নানাজাতীয় লতা নানাঙ্কাতীয় কল নানী- 

জাতীয় ফুল নানাজাতীয় ব্যান্্র নানাজাতীয় হস্তী নানাজাতীয় হরিণ 
মানাজাতীয় ঘোটক উত্যাি জাতিভেদ রূপে সৃষ্টি হইত না। 

বদি জাতিন্ডে ঈশ্বরের অভ্িপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়ম না হইত 

তবে উচ্চ জাতীয় বাঘের সঙ্গে নীচজাতীয়। বাঁখিনীর উচ্চ জাতীয় 

হস্ডীর সঙ্গে নীচ জাতীয় হস্তীনীর উচ্চ জাতীয় হরিণের সঙ্গে 

মীচ জাতীয় হরিণীর উচ্চ জাত্তীযর় খোটকের সঙ্গে নীচ জাত্তীয়। 

৫ঘাটকীর এবং উচ্চ জাতীয় বানরের সঙ্গে নীচ জাতীয় বানরীর 

দাম্পত্য বন্বন্ধ থাকিত | যদ্দি মানুষ বলিতে মানুষ জাতি এক হয় 

তবে পাখী বলিতে নমস্ত পাখী, সর্প জাতি বলিতে নমস্ত সর্প এক 

জাতি হয় না কেন? যদি মান্ুষজাতি এক হয় ব্রক্ষ জাতি এক 

হইল নব কেন? যদি মানুষ বলিতে মান্বব জাতি একহইতে পারে 

তবে পশু জাতি বলিতে সমস্ত পণ্ড একজাতীয় হইল না কেন? 

ইস্ত্রী ঘোড়া বাঘ ভালুক হরিণ ও বরাভাদির জাতিভেদে আহারের ও 
'জাম্পত্য নম্বক্ধের অত প্রভেদ কেন ? সৃষ্টির সমস্ত জীবের জাতি 

ভেদ খাকিবে কেবল থাকিবেন। মানুষের মধ্যে হিন্দুর ! !_এমন 

আসঙ্গত অন্যায় কম্ম ঈশ্বরের অভিপ্রেত প্রাকত্তিক নিয়ম নহে । 

" পশুর মধ্যে কেবল থাধাই একজাতি গাধার কোন জাতিভেদ 

মাই গাধায় জাতিভেদ মানে না একজনই অবোধ ঘোটকের নহিশ্ত 

সংসর্গ কুরিয়া “খচ্চর” নামে স্বতন্ত্র পণুর স্ষ্টি করিয়া লয় দে 
না গাধা 1? নয ঘোটক |!!! বযদিজাতিভেদ ঈশ্বরের অভিপ্রেত 

গাঁক্াতিক নিয়ম না, 'ধইত তবে গাধাও ঘোটকের সংনর্গে খচ্চর 

না জন্িয়া গাধা কিং!" ধ্/টকই জাম্মত।. গাধা ও ঘোটকের 

সংর্গের মঠ আর্কোন পশু পক্ষীর জাতিভেদের বিপর্যয় ঘত্বর্দ 
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করিতে দেখা যায় না ঘোটক এবং গাধার মধো সমস্ত গুলিষ্ট যে 
এরূপ, তাহাও নহে কদাচিৎ কোন গাধা কিংবা ঘোটক, 
জাতিভেদ না মানিয়া এ ঈপ সংঘ রিয়া থাকে। 

খীনুষ বলিতেই যদি সমস্ত মানুষ এক জাতীয় হইত, তাহ! 

হইলে বেদ তত্র স্থতি পুনাণ উপপুরাণ মহাভারত ও রামায়ণে 
জাতিভেদ গ'জাতিভেদানুমারে মন্ত্র তন্ত্র ক্িয়াকাণ্ডের বাবস্থা- 

দিও ধাকিত ন1 এবং সত্য-ত্রেতা-ছ্বাপরন্যুগগ হইতে পুরুযানুক্মে 

জাতিতেদানুসাঁরে ক্রিয়!-কম্ম-মন্ধ্যা*পুজাদিও ব্যবহারে প্রচলিত 
থাকিত না। যেমন পঞ্চ-পক্ষী-কীট-পতক্ষাদি হৃষ্টির সমণ্ডেরই 

জাতিতে? আছে, সেইরূপ মানুষের মধ্যেও জাতিতে? থাকিবে । 

জাতিভেদ ঈশ্বরের অভিপ্রেত গ্রাকৃতিক নিয়ম + এ নিয়ম সমস্ত 

জীবেই, হৃষ্টি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানিয়া! চলিতেছে । তবে 
পুর মধ্যে কোন কোন গাধা ও ফোন কোন নির্বোধ ঘোড়া 
মভ্ভতাধশতঃ ধেমন তাহ। মানেনা,তেমনি খচ্চর জন্মাইয়া থাকে ঃ 

--ইহ1 কেবল তাহাদের ব্যভিচারের কলঙ্ক--ঈশ্বরের প্রার্কতিক 

নিয়ষলঙ্ঘনের প্রতিফল, কিন্তু ভাহার। পণ্ড | মানুষ যদি প্রশ্বরিক, 

নিয়ম উচ্ছিন্ন করে, তবে তাহাকে অবশ্যই ঈশ্বরদ্রোহী বলিয়া, 

গুরুতর অপরাধে ও ঘোরতর পাতকে লিগ হইতে হয়। তবে 
যিনি ঈশ্সরের স্বরূপ লাভ করিয়াছেন, ভাহার সহিত . কাহারও 
তুলন! হইতে পারে না। কেননা, তাহার জয়া, ব্যাধি, মতা, ভয়, | 

আহার, নিদ্রা, লোভ'মোহাদি সমস্তই বিধুরিত হইয়। গিয়াছে । 

যাহারা এ ক্ষমতা আয়ত্ত ন! করিয়া পূর্বেই লোভেরু কুহকে জাতি 
য়াইযা বনিগযন, তাহাদের জাতি খোয়ানই দার হইবে । 










